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Apresentação

O conhecimento gerado pelas áreas técnicas do Ministério da 
Saúde (MS) e por suas entidades vinculadas surge da convergência 
dos saberes de diversos domínios que se fundem à prática da gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Em meio a essa pluralidade de 
informações, o desenvolvimento dos produtos da Terminologia 
da Saúde objetiva dar visibilidade à gestão do conhecimento 
institucional, garantir a comunicação interna e externa, contribuir 
para a melhoria dos processos de tomada de decisão no âmbito da 
saúde pública e fortalecer a participação social.

Identificar, relacionar, gerir e oferecer acesso a esse 
conhecimento é um dos desafios atuais, em que se discutem 
aspectos da democratização e do desenvolvimento de metodologias 
e tecnologias que permitam a recuperação da informação, 
suplantando a lógica da sintaxe e atingindo a lógica da semântica. 
No tocante a esse último tópico, foram desenvolvidas ações 
relacionadas ao setor da saúde que garantissem o tratamento 
terminológico das áreas do conhecimento envolvidas com a saúde.

No que diz respeito à gestão da informação, o Projeto de 
Terminologia da Saúde (PTS) – uma iniciativa da Secretaria-Executiva 
(SE), realizada por meio da Coordenação-Geral de Informações 
Técnico-Científicas em Saúde (Codinf) – atua no desenvolvimento 
dos principais instrumentos que possibilitam o alinhamento da 
produção literária, documental e normativa da esfera federal do 
SUS com as premissas da ciência da informação. Os produtos 
idealizados para contribuir para o desenvolvimento e a socialização 
do conhecimento do setor da saúde são: o tesauro, o siglário, o banco 
de traduções e os glossários temáticos, que constituem o Glossário 
do Ministério da Saúde.
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A partir dessa perspectiva, a série Glossários Temáticos 
tem a finalidade de normalizar, descrever, representar e divulgar 
a terminologia especializada, utilizada nos saberes científico, 
tecnológico e técnico das áreas do Ministério da Saúde e das 
entidades vinculadas que, em parceria com a Codinf, estão envolvidas 
na elaboração dessas publicações. Com linguagem técnica acessível, 
os glossários temáticos são instrumentos que buscam facilitar o 
aprendizado do conhecimento e favorecer a comunicação interna e 
externa, os propósitos da gestão do conhecimento.

À medida que os glossários se consolidam, constrói-se 
um vocabulário institucional próprio, preciso e consensual, que 
permite aos gestores, profissionais da saúde e cidadãos terem um 
entendimento mais eficaz da área da saúde e desenvolverem uma 
comunicação mais efetiva. Sem ambiguidade, a linguagem dos 
glossários favorece o desempenho das ações institucionais e uma 
maior compreensão acerca da gestão do SUS.

Coordenação-Geral de Informações Técnico-Científicas em Saúde
Coordenação-Geral de Documentação e Informação

Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Secretaria-Executiva
Ministério da Saúde



MINISTÉRIO DA SAÚDE

6

Explicações prévias

Esta quarta edição do Glossário Temático: economia da 
saúde, elaborada conjuntamente pelas equipes do Departamento 
de Economia da Saúde, Investimento e Desempenho (Desid) e 
do Projeto de Terminologia da Saúde (PTS), reúne os principais 
vocábulos utilizados na linguagem dos profissionais 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.

Entre os objetivos deste Glossário, estão: 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 ambiguidades 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 constituir-se em instrumento para 
representação e transmissão do conhecimento especializado.

Os termos, as definições e as siglas aqui relacionados 
foram extraídos, inicialmente, de livros, periódicos, legislações e 
documentos publicados em sites governamentais brasileiros e 
de outros países. Na ausência dessas referências ou de qualquer 
outra ocorrência escrita, coube ao corpo técnico do Desid propor 
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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 326 verbetes, com suas definições, 
siglas e traduções, foram examinados e/ou adequados, bem como 
validados, por esse Departamento.

Esta iniciativa não se encerra com esta edição, pois, 
periodicamente, haverá a revisão e a identificação de termos 
para novas atualizações, a fim de se poder constatar e descrever 
o maior número possível de vocábulos e usos institucionais dessa 
linguagem especializada. Quaisquer sugestões de inclusão, 
alteração e exclusão, por parte dos leitores e usuários desta 
publicação, são bem-vindas e podem ser feitas no site da Biblioteca 
Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (http://www.saude.gov.
br/bvs/terminologia) ou pelo correio eletrônico: terminologia@
saude.gov.br.

http://www.saude.gov.br/bvs/
http://www.saude.gov.br/bvs/
mailto:terminologia@saude.gov.br
mailto:terminologia@saude.gov.br


MINISTÉRIO DA SAÚDE

8

Conhecendo o Departamento 
de Economia da Saúde, 

Investimento e Desempenho 
da Secretaria-Executiva do 

Ministério da Saúde

O Departamento de Economia da Saúde, Investimento e 
Desempenho (Desid), da Secretaria-Executiva do Ministério da 
Saúde (SE/MS), tem como atribuição promover a economia da 
saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), acompanhando 
e consolidando os dados de gastos em ações e serviços públicos em 
saúde e monitorando o financiamento do SUS. O Departamento 
atua também para propor meios de avaliação do sistema da saúde 
quanto aos parâmetros de qualidade, efetividade, desempenho, 
equidade, eficiência e acesso.

Criado em 2003 como Departamento de Economia 
da Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos, em virtude de reestruturação interna do 
Ministério da Saúde, em 2007, teve suas atividades transferidas 
para a Secretaria-Executiva, assumindo a denominação de 
Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento, mantendo as 
atribuições do departamento previstas inicialmente.

Em 27 de maio de 2009, o Decreto n.º 6.860 reformulou 
a estrutura regimental do Ministério da Saúde e reconstituiu 
a Economia da Saúde como Departamento, denominado-o 
Departamento de Economia da Saúde e Desenvolvimento (Desd), 
parte da Secretaria-Executiva.
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Em 21 de julho de 2011, por meio do Decreto n.º 7.530, que 
aprovou nova estrutura regimental do Ministério da Saúde, o 
Departamento subordinado à Secretaria-Executiva passou a se 
chamar Departamento de Economia da Saúde, Investimento e 
Desenvolvimento.

Mais recentemente, com a publicação do Decreto 
n.º 11.098, de 20 de junho de 2022, uma nova estrutura 
regimental do Ministério da Saúde foi aprovada, assim como 
a mudança de nome para Departamento de Economia da 
Saúde, Investimento e Desempenho (Desid).

A atuação do Desid está voltada para:

I – Definir diretrizes e gerir atuação relativa à 
economia da saúde, à qualificação da alocação e 
gestão de recursos, e análise de desempenho de 
saúde no Ministério da Saúde;

II – coordenar e apoiar a rede de economia da saúde 
no âmbito do SUS;

III – definir diretrizes, estratégias e prioridades do 
Programa Nacional de Gestão de Custos, incluindo a 
apuração de custos no Ministério da Saúde;

IV – coordenar e manter sistema de registro eletrônico 
centralizado das informações de saúde referente aos 
orçamentos públicos e o Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Saúde, além de 
monitorar as despesas com ações e serviços públicos 
de saúde dos entes federativos;
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V – coordenar o Banco de Preços em Saúde e a Unidade 
Catalogadora do Catálogo de Materiais no Ministério 
da Saúde, a fim de subsidiar a aquisição de insumos e 
investimentos em ações e serviços de saúde;

VI – analisar aspectos econômicos de propostas de 
financiamento de ações e serviços públicos de saúde 
formuladas pelas áreas finalísticas do Ministério da 
Saúde;

VII – definir diretrizes de certificação de qualidade 
para serviços de saúde;

VIII – definir diretrizes para avaliação do sistema 
de saúde quanto aos parâmetros de efetividade, 
desempenho, equidade, eficiência e acesso; e

IX – assessorar o Ministério da Saúde na formulação 
de políticas de aprimoramento da gestão de serviços 
públicos de saúde baseadas em parcerias com 
instituições públicas e privadas.

O Departamento de Economia da Saúde, Investimento e 
Desempenho é composto atualmente por uma Coordenação 
de Gestão da Qualidade em Saúde e duas coordenações-gerais, 
a saber: Coordenação-Geral de Economia da Saúde (Cges), 
que se subdivide em Coordenação de Análise Estratégica em 
Economia da Saúde (Caees), Coordenação de Gestão de Custos 
(Ccustos), Coordenação de Acompanhamento e Qualificação 
da Gestão de Preços em Saúde e Coordenação do Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Csiops); e 
Coordenação-Geral de Desempenho de Saúde Populacional 
(CGDESP), que abriga a Coordenação de Monitoramento de 
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Saúde Populacional (Comop), a Coordenação de Articulação 
da Saúde Público-Privada (Coapp) e a Coordenação de Ações 
Intersetoriais em Saúde (Coint), além do Serviço de Gestão 
Técnica e Administrativa (Segad).

Cabe ainda ressaltar  a missão da nova Coordenação-Geral 
agregada recentemente ao Desid, a CGDESP, em contribuir 
com o desempenho do SUS, induzindo a adoção dessa lógica 
internamente e atuando na dinâmica de interface com políticas 
intersetoriais e entre os componentes público e privado da 
macropolítica de saúde.

No que tange à Coordenação de Gestão da Qualidade 
em Saúde, sua implantação visa induzir a melhoria continua 
da qualidade assistencial na prestação de serviços de saúde, 
contribuindo para que a prestação destes agreguem valor 
ao usuário (saúde baseada em valor), tal como incentivar a 
troca de conhecimento e subsidiar a formulação de políticas 
públicas sobre o tema, colaborando assim para o fortalecimento 
da imagem do SUS objetivo estratégico 5 – Planejamento 
Estratégico Institucional do Ministério da Saúde para os anos 
2020-2023.
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Como utilizar o Glossário

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 + 

EQUIVALENTES EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

A ENTRADA representa a unidade linguística que tem 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.] e/ou masculino [masc.].

O NÚMERO [pl.] figurará apenas quando o termo for utilizado 
sempre no plural.

O SINÔNIMO [Sin.] indica que o termo é equivalente a outro 
quanto ao significado.

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”, indicando a forma linguística expandida, equivalente 
à sigla.

A REMISSIVA [Ver] esclarece a relação de complementaridade 
entre termos ou definição adotada. Os termos remissivos se 
relacionam de maneiras diversas, dependendo da contiguidade 
de sentido, podendo ser: termos sinônimos, termos hiperônimos, 
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termos conexos. Neste Glossário, as remissões não são nomeadas 
como hiperônimos, hipônimos e conceitos conexos.

A REMISSIVA [Ver sin.] remete para o termo sinônimo de uso 
preferencial pelo órgão.

A NOTA [Nota] provê informação complementar ao conceito, 
podendo ser um comentário prático, linguístico ou enciclopédico.

Os EQUIVALENTES EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS registram os 
termos em espanhol e em inglês que têm coincidência conceitual 
com o termo em português.



MINISTÉRIO DA SAÚDE

14

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Exemplos de verbetes:

Anos de vida ajustados por qualidade, masc. pl. Sin. Avaq; 
QALY. Índice calculado pela estimativa dos anos de vida ganhos 
resultantes de tratamentos, e pela qualidade de vida percebida 
por um indivíduo ou grupo de pessoas em cada um desses anos.

Notas: i) O valor do índice está compreendido entre 0 (morte) 
e 1 (saúde perfeita). ii) O Avaq contempla aspectos quantitativos 
(anos de vida) e qualitativos (qualidade de vida). Ver Análise de 
custo-utilidade; Anos de vida ajustados por qualidade; Anos 
potenciais de vida perdidos.

Em espanhol: años de vida ajustados por calidad; AVAC

Em inglês: quality-adjusted life years; QALY

Avaq, masc. pl. → Anos de vida ajustados pela qualidade. 

Entrada

Entrada

Gênero

Gênero

Nota

SinônimoSinônimo

Definição

Remissiva

Número

Número

Indicação de sinônimo

Termo equivalente em espanhol

Forma expandida da sigla

Termo equivalente em inglês
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AB, fem. → Atenção Primária à Saúde.

ACB, fem. → Análise de custo-benefício.

ACC, fem. → Análise de custo-consequência.

Acesso aos serviços de saúde, masc. Possibilidade de indivíduos 
acessarem e utilizarem os serviços de saúde, considerando 
os condicionantes econômicos, geográf icos, legais, culturais 
e organizativos.

Notas: i) Acesso é um termo que deve ser relativizado sob a ótica da 
oferta e da demanda dos serviços de saúde. ii) Os serviços de saúde 
que integram o SUS devem ser instituídos para garantir atendimento a 
toda a população, pois o acesso universal aos serviços de saúde é 
uma garantia constitucional e um princípio do SUS.

Em espanhol: acesibilidad a los servicios de salud

Em inglês: health services accessibility 

Ações e serviços públicos de saúde, fem. pl. Sin. ASPS. Ações e 
serviços de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da 
saúde no âmbito do SUS, que estejam em conformidade com 
objetivos e metas explicitados nos Planos de Saúde de cada 
ente da Federação e sejam de responsabilidade específica do 
setor da saúde.

Notas: i) São contempladas as seguintes ASPS: vigilância 
epidemiológica e controle de doenças; vigilância sanitária; 
vigilância nutricional; educação para a saúde; saúde do 
trabalhador; assistência à saúde em todos os níveis de 
complexidade; assistência farmacêutica; atenção à saúde 

A

aço
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dos povos indígenas; capacitação de recursos humanos do 
SUS; pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico 
em saúde; produção, aquisição e distribuição de insumos 
setoriais específicos; saneamento básico e do meio ambiente; 
serviços de saúde penitenciários; atenção especial aos 
portadores de deficiência; ações administrativas realizadas 
pelos órgãos e indispensáveis para a execução das ações 
indicadas anteriormente. ii) A União deve aplicar, no mínimo, 
15% da Receita Corrente Líquida em ASPS; e, a partir de 
2018, esse valor está sendo corrigido pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) por 20 exercícios 
financeiros. iii) Os estados e o Distrito Federal devem aplicar 
em ASPS, no mínimo, 12% da receita dos impostos, sendo 
deduzida a parcela transferida aos municípios, conforme 
Emenda Constitucional (EC) n.º 29, de 13 de setembro de 
2000. iv) Os municípios e o Distrito Federal devem aplicar 
em ASPS, no mínimo, 15% das receitas dos impostos, 
conforme EC n.º 29/2000. v) O Distrito Federal deverá 
aplicar em ASPS, no mínimo, 12% da receita de impostos 
que não possam ser segregados em base estadual e 
em base municipal. vi) Conceitos e notas baseados na 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
na Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 
2000, na Emenda Constitucional n.° 86, de 17 de março de 
2015, na Emenda Constitucional n.° 95, de 15 de dezembro 
de 2016 e na Lei complementar n.° 141, de 13 de janeiro de 
2012. Ver Siops.

Em espanhol: acciones y servicios públicos de salud

Em inglês: public health actions and services

AD, fem. → Atenção Domiciliar.

ad
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Administração financeira, fem. Gestão de recursos financeiros 
conforme as necessidades institucionais.

Nota: os recursos financeiros podem ser de diversos tipos 
(ativo circulante, passivo circulante, patrimônio líquido, 
valor da empresa), e empregados para diversas funções 
(planejamento, concessão de crédito, captação de recursos, 
redução de riscos, entre outros).

Em espanhol: administración financiera 

Em inglês: financial management

ACE, fem. → Análise de custo-efetividade.

ACU, fem. → Análise de custo-utilidade.

Administração Pública, fem. Poder de gestão governamental 
para planejar e executar ações públicas com vistas às 
necessidades da população e às regras do Estado.

Nota: pode ser subdividida em Administração Pública direta, 
em que há atuação dos órgãos públicos ligados diretamente 
aos poderes públicos, como Secretarias, Ministérios, 
Tribunais e outros; e Administração Pública indireta, na qual 
o poder de gestão é delegado às entidades descentralizadas 
e autônomas, como autarquias, fundações e empresas 
públicas e outros.

Em espanhol: Administración Pública

Em inglês: Public Administration

AE, fem. → Atenção Especializada.
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Agência de Avaliação de Tecnologias em Saúde, fem. Instituição 
dedicada a produzir orientações e conselhos baseados nas 
evidências científicas disponíveis, bem como desenvolver 
padrões de qualidade e métricas de desempenho para 
aqueles que fornecem serviços de saúde e assistência social. 

Nota: são exemplos a Rede Brasileira de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde (Rebrats), a Rede Europeia de Avaliação 
de Tecnologias da Saúde (EUnetHTA), a Rede Internacional de 
Agências de Avaliação de Tecnologias em Saúde (INAHTA), o 
Instituto Nacional de Excelência Clínica (NICE) e o Instituto de 
Economia da Saúde (IHE). Ver Avaliação de tecnologias em 
saúde; Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
no Sistema Único de Saúde; Núcleos de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde; Rede Brasileira de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde.

Em espanhol: Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud

Em inglês: Health Technology Assessment Agency

Agência Nacional de Saúde Suplementar, fem. Sin. ANS. 
Autarquia, sob regime especial, que atua em todo o território 
nacional como órgão de regulação, normatização, controle 
e fiscalização das atividades que envolvem a assistência 
suplementar à saúde.

Notas: i) Na qualidade de autarquia especial, a ANS 
tem autonomia administrativa, f inanceira, patrimonial 
e de gestão de recursos humanos, bem como 
autonomia nas decisões técnicas e mandato f ixo de 
seus dirigentes. ii) Vinculada ao Ministério da Saúde, 
tem como f inalidade promover a defesa do interesse 
público na assistência suplementar à saúde, regulando 
as operadoras setoriais, inclusive quanto às relações 
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destas com prestadores e consumidores, contribuindo 
para o desenvolvimento das ações de saúde no País. 
iii) Criada pela Lei n.° 9.961, de 28 de janeiro de 2000. 
iv) Def inição conforme o Glossário Temático de Saúde 
Suplementar .

Em espanhol: Agencia Nacional de Salud Suplementaria 

Em inglês: National Regulatory Agency for Private Health 
Insurance and Plans 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fem. Sin. Anvisa. 
Autarquia, sob regime especial, que atua em todo o território 
nacional como órgão de regulação, normatização, controle e 
fiscalização das atividades que envolvem a vigilância sanitária.

Notas: i) Na qualidade de autarquia especial, a Anvisa tem 
autonomia administrativa, financeira, patrimonial, de gestão 
de recursos humanos e nas decisões técnicas, bem como 
mandato fixo de seus dirigentes. ii) Vinculada ao Ministério da 
Saúde, tem como finalidade promover a proteção da saúde 
da população por meio do controle sanitário da produção 
e da comercialização de produtos e serviços submetidos à 
vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, 
dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem 
como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos 
alfandegados. iii) Criada pela Lei n.° 9.782, de 26 de janeiro 
de 1999.

Em espanhol: Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 

Em inglês: Brazilian Health Regulatory System

Agentes da Economia em Saúde, masc. pl. Ver sin. Agentes 
econômicos em saúde. 
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Agentes de financiamento. masc. pl. Unidades institucionais 
que aportam recursos próprios para o financiamento de bens 
e serviços de saúde.

Nota: instituições são estruturas ou mecanismos que regulam 
o comportamento dos indivíduos. Ver Contas Nacionais em 
Saúde; Esquemas de financiamento; Financiamento em 
saúde; Fluxo do financiamento.

Em espanhol: agentes de financiamiento

Em inglês: financing agents 

Agentes econômicos em saúde, masc. pl. Sin. Agentes da 
Economia em Saúde. Entidades que realizam as transações 
econômicas no setor saúde.

Nota: são classificados em quatro categorias: usuários, 
empresas, profissionais de saúde e governo. 

Em espanhol: agentes económicos en salud

Em inglês: economics agents in health

AIO, fem. → Análise de impacto orçamentário.

AL, fem. → Armadilha de liquidez.

Alocação de recursos em saúde, fem. Forma como o setor 
saúde distribui seus recursos, financeiros ou não, com vistas a 
atender às necessidades de saúde da sociedade.

Em espanhol: asignación de recursos en salud

Em inglês: allocation of health resources

Análise de custo-benefício, fem. Sin. ACB. Análise econômica 
completa de tecnologias, no âmbito da saúde, em que tanto 
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os custos das tecnologias comparadas quanto seus efeitos 
são valorados em unidades monetárias. 

Nota: a ACB permite determinar o benefício líquido gerado 
por uma nova tecnologia ou intervenção em saúde para a 
sociedade. Ver Análise de custo-efetividade; Análise de 
custo em saúde; Análise de custo-minimização; Análise de 
custo-utilidade; Avaliação econômica em saúde.

Em espanhol: análisis costo-beneficio 

Em inglês: cost-benefit analysis   

Análise de custo-consequência, fem. Sin. ACC. Avaliação 
econômica parcial que identifica custos e resultados das 
tecnologias em saúde.

Em espanhol: análisis costo-consecuencia

Em inglês: cost-consequence analysis

Análise de custo-efetividade, fem. Sin. ACE. Análise 
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. 

Notas: i) O custo-efetividade é a razão entre os custos 
despendidos e os benef ícios gerados em diferentes 
intervenções. ii) O estudo de custo-efetividade é uma 
forma genérica de descrever os tipos de análises: 
custo-efetividade, custo-benef ício, custo-utilidade ou 
custo-preferência. iii) Exemplo: as unidades clínico-
-epidemiológicas podem ser anos de vida ganhos 
ou eventos clínicos evitados. Ver Análise de custo- 
-benef ício; Análise de custo em saúde; Análise de custo-
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-minimização; Análise de custo-utilidade; Avaliação 
econômica em saúde.

Em espanhol: análisis costo-efectividad

Em inglês: cost-effectiveness analysis

Análise de custo em saúde, fem. Análise econômica parcial, no 
âmbito da saúde, que considera a apuração e a gestão dos 
custos do uso da tecnologia. 

Nota: o uso dos recursos é sempre mensurado em unidades 
monetárias. Ver Análise de custo-benefício; Análise de 
custo-efetividade; Análise de custo-minimização; Análise 
de custo-utilidade; Análise econômica em saúde; Avaliação 
econômica em saúde.

Em espanhol: análisis de costos en salud 

Em inglês: health cost analysis 

Análise de custo-minimização, fem. Análise econômica que 
compara somente os custos de duas ou mais tecnologias, 
consideradas equivalentes, a fim de identificar o menor custo. 

Nota: quando duas estratégias têm a mesma eficácia 
terapêutica e as mesmas consequências sobre a saúde do 
paciente, mas custos diferentes, a estratégia do custo mais 
baixo é a preferível. Ver Análise de custo-benefício; Análise 
de custo-efetividade; Análise de custo em saúde; Análise de 
custo-utilidade; Avaliação econômica em saúde.

Em espanhol: análisis de minimización de costos 

Em inglês: cost-minimization analysis 

Análise de custo-utilidade, fem. Sin. ACU. Análise econômica 
completa que permite a comparação entre quaisquer tipos 
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de intervenções de saúde e os efeitos destas, medidos em 
anos de vida, ajustados por qualidade (Avaq) ou em anos de 
vida ajustados por incapacidade (Avai). 

Notas: i) Os custos de intervenções de saúde são expressos 
em unidades monetárias. ii) É um tipo de custo-efetividade, 
no qual a medida de efeito considera a medição de qualidade 
de vida relacionada à saúde (QALY/DALY). Ver Análise de 
custo-benefício; Análise de custo-efetividade; Análise de 
custo em saúde; Análise de custo-minimização; Anos de 
vida ajustados por qualidade; Anos de vida ajustados por 
incapacidade; Avaliação econômica em saúde.

Em espanhol: análisis de costo-utilidad 

Em inglês: cost-utility analysis; CUA  

Análise de dados categorizados, fem. Técnica estatística utilizada 
para testar afirmativas relacionadas a dados categóricos com 
base na contagem de frequência para categorias diferentes.

Notas: i) Os dados são organizados em tabela de 
frequência de única entrada ou de dupla entrada (tabela 
de contingência). ii) Análise que contempla os testes de 
aderência, independência (associação) e homogeneidade. 
iii) Verifica, por exemplo, se existe associação entre as 
variáveis emprego e depressão, baseada na contagem de 
frequências cruzadas de “sim” e “não” dispostas na tabela de 
contingência de dimensão 2x2 e, por conseguinte, utilizando 
a estatística de teste qui-quadrado ou o teste exato de Fisher. 

Em espanhol: análisis de datos por categorías 

Em inglês: categorial data analysis
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Análise de decisão, fem. Processo racional para selecionar a 
melhor opção entre um conjunto de alternativas possíveis.

Nota: são exemplos de análise de decisão: árvores de decisão 
e cadeias de Markov.

Em espanhol: análisis de decisión

Em inglês: decision analysis

Análise de eficiência, fem. Estudo sobre transformação 
econômica dos recursos em produtos para atingir a otimização 
da produção ou do uso de recursos.

Notas: i) Este estudo compara unidades produtivas diferentes, 
estabelecendo uma ordem de classificação. ii) Exemplos: 
análise de eficiência técnica, análise de eficiência produtiva e 
análise de eficiência alocativa.

Em espanhol: análisis de eficiencia 

Em inglês: efficiency analysis 

Análise de impacto orçamentário, fem. Sin. AIO. Análise das 
consequências financeiras advindas da adoção de uma nova 
tecnologia, da instituição de um novo serviço ou tributo, 
dentro de um cenário de saúde. 

Em espanhol: análisis del impacto del presupuesto 

Em inglês: budget impact analysis; BIA 

Análise de regressão, fem. Estimação e/ou previsão do valor 
médio de uma variável dependente ou resposta, com base 
nos valores conhecidos ou fixados para uma ou mais variáveis 
independentes. 

Notas: i) As variáveis independentes também são chamadas 
de explicativas ou preditoras. ii) A análise de regressão pode 
ser, por exemplo, linear simples (uma variável explicativa) ou 
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linear múltipla (mais de uma variável explicativa). iii) Técnica 
amplamente utilizada por estatísticos e econometristas 
para verificar relações de dependência entre duas ou mais 
variáveis, bem como para selecionar modelos que melhor 
atendam à predição de cenários. iv) Exemplo: é possível 
verificar a existência e a magnitude da relação das despesas 
com promoção e prevenção em saúde do governo com o 
número médio de internações, em determinado período.  

Em espanhol: análisis de regresión 

Em inglês: regression analysis

Análise de sensibilidade, fem. Análise que capta o grau de 
sensibilidade das mudanças verificadas em uma variável em 
decorrência de mudanças originadas em outra variável. 

Notas: i) Comumente expressa em valores percentuais. ii) Nos 
resultados que se comportam relativamente insensíveis às 
variáveis (não se modificam), considera-se que as estimativas 
aproximadas são adequadas.

Em espanhol: análisis de sensibilidad 

Em inglês: sensitivity analysis

Análise de séries de tempo, fem. Sin. Análise de séries temporais. 
Análise realizada para um conjunto de observações dos valores 
que uma variável assume em diferentes momentos. 

Nota: identifica tendência, sazonalidade, modelos de médias 
móveis (MA, do inglês mean average) e/ou autorregressivos 
(AR, do inglês). 

Em espanhol: análisis de series temporales 

Em inglês: time series analysis
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Análise de séries temporais, fem. Ver sin. Análise de séries 
de tempo.

Análise incremental, fem. Técnica usada para auxiliar na tomada 
de decisão, avaliando o impacto de mudanças marginais. 

Notas: i) É uma ferramenta importante na comparação de 
duas alternativas mutuamente exclusivas, com a mesma 
duração. ii) Exemplo: análise de custo oportunidade, isto é, 
identificação dos resultados potenciais de uma alternativa 
em comparação com outra.  Ver Análise marginal.

Em espanhol: análisis incremental 

Em inglês: analysis of incremental costs 

Análise marginal, fem. Análise de custo-oportunidade que 
identifica os resultados potenciais de uma alternativa em 
comparação com outra.

Nota: a variação marginal é resultado de pequenas mudanças 
na produção. Ver Análise incremental.

Em espanhol: análisis marginal 

Em inglês: marginal analysis

Análise multivariada, fem. Conjunto de métodos estatísticos 
utilizados para sintetização ou inferência estatística de dados 
que envolvem a medição simultânea de múltiplas variáveis 
em cada elemento amostral. 

Notas: i) Utilizada para construção de índices, classificação 
e discriminação, associação entre variáveis categóricas e 
inferência estatística. ii) Exemplos: análise de componentes 
principais (ACP), análise fatorial (AF), análise de correlações 
canônicas, análise de agrupamento (cluster), análise 
discriminante e análise de correspondência.
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Em espanhol: análisis multivariante 

Em inglês: multivariate analysis

Análise normativa, fem. Avaliação que envolve juízo de valor. 

Nota: exemplo: distribuição de renda justa.

Em espanhol: análisis normativo 

Em inglês: normative analisys
 
Análise socioambiental, fem. Conformação de forças sociais 

relacionadas às reflexões sobre políticas ambientais e 
interesses socioeconômicos junto ao papel do Estado. 

Nota: são exemplos: análise espacial, matriz insumo-produto, 
indicador de desenvolvimento sustentável. 

Em espanhol: análisis socioambiental  

Em inglês: socio-environmental analysis 

Anos de vida ajustados por incapacidade, masc. pl. Sin. 
Avai; DALY. Índice que representa os anos futuros de vida 
isentos de incapacidades – por consequência de mortes 
prematuras ou de situações de incapacidade provocadas 
por enfermidades – que um indivíduo ou grupo de pessoas 
perderia em dado período.

Notas: i) Um Avai correspondente à perda de um ano de vida 
saudável. ii) O Avai é a medida de carga da doença, que deriva 
da soma dos anos potenciais de vida perdidos por mortalidade 
(APVP) e dos anos vividos com incapacidade (AVI). Ver Análise 
de custo-utilidade; Anos de vida ajustados por qualidade; anos 
potenciais de vida perdidos.

Em espanhol: años de vida ajustados por discapacidad; AVAD

Em inglês: disability-adjusted life years; DALY
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Anos de vida ajustados por qualidade, masc. pl. Sin. Avaq; QALY. 
Índice calculado pela estimativa dos anos de vida ganhos 
resultantes de tratamentos, e pela qualidade de vida 
percebida por um indivíduo ou grupo de pessoas em cada 
um desses anos.

Notas: i) O valor do índice está compreendido entre 0 (morte) e 
1 (saúde perfeita). ii) O Avaq contempla aspectos quantitativos 
(anos de vida) e qualitativos (qualidade de vida). Ver Análise 
de custo-utilidade; Anos de vida ajustados por qualidade; 
anos potenciais de vida perdidos.

Em espanhol: años de vida ajustados por calidad; AVAC

Em inglês: quality-adjusted life years; QALY

Anos potenciais de vida perdidos, masc. pl. Sin. APVP. Índice que 
expressa o impacto relativo a problemas de saúde ou agravos por 
causas externas na sociedade, obtido a partir da soma dos anos de vida 
perdidos em consequência de falecimentos prematuros das pessoas 
de uma região ou país.

Nota: como falecimento prematuro entende-se aquele que ocorre antes 
de uma idade predeterminada, por exemplo, a expectativa de vida ao 
nascer.

Em espanhol: años potenciales de vida perdidos; APVP

Em inglês: years of potential life lost; YPLL

ANS, fem. → Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Anvisa, fem. → Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

APS, fem. → Atenção Primária à Saúde.
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ApuraSUS, masc. → Sistema de Apuração e Gestão de Custos do 
Sistema Único de Saúde.

APVP, masc. pl. → Anos potenciais de vida perdidos.

Armadilha de liquidez, fem. Sin. AL. Situação na qual o 
uso de instrumentos de política monetária de natureza 
expansionista não resulta na redução da taxa de juros da 
economia, mas na retenção de recursos monetários pelos 
agentes econômicos. 

Notas: i) Instrumento de política monetária de natureza 
expansionista caracteriza-se pela expansão da oferta de 
moeda. ii) Nessa situação, a expansão da oferta de moeda não 
se traduz na ampliação da demanda por crédito, tampouco 
em ampliação do nível de investimento, o que pode agravar 
o quadro de crise pela possibilidade de deflação de preços. 
iii) Situação extrema de preferência pela liquidez, pois, dado o 
elevado nível de incerteza, os agentes econômicos optam por 
manter a forma mais líquida de riqueza. iv) Situação que pode 
ocorrer em conjunturas de recessão ou depressão econômica. 
Ver Preferência pela liquidez; Quantitative easing.

Em espanhol: trampa de liquidez 

Em inglês: liquidity trap

ASPS, fem. pl. → Ações e serviços públicos de saúde.

Assimetria de informação, fem. Sin. Informação assimétrica. 
Situação na qual os agentes econômicos envolvidos na 
transação têm diferentes informações acerca do mesmo bem 
ou serviço.

Notas: i) A parte mais informada na transação pode ter 
vantagem sobre a parte menos informada. ii) As assimetrias 
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de informação podem ocorrer em dois momentos: ex ante 
(pré-evento) e ex post (pós-evento). Ver Falhas de mercado.

Em espanhol: informacion asimetrica
Em inglês: asymmetric information

Assistência em Saúde, fem. Ver sin. Atenção à Saúde.

Assistência Farmacêutica, fem. Ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde, tanto individual quanto coletiva, 
por meio da oferta e da promoção do uso racional de 
medicamentos e insumos. 

Notas: i) Envolve ações relacionadas à pesquisa, ao 
desenvolvimento e à produção de medicamentos e 
insumos; bem como a sua seleção, programação, aquisição, 
distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos 
e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, 
na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da 
melhoria da qualidade de vida da população. ii) A Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica (Pnaf) foi instituída 
pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) n.º 338, 
de 6 de maio de 2004. iii) A Portaria de Consolidação GM/MS 
n.º 6, de 28 de setembro de 2017, na forma do Anexo XXVIII, 
dispõe sobre o custeio da Assistência Farmacêutica.

Em espanhol: Servicios Farmacéuticos 

Em inglês: Pharmaceutical Services  

Assistência Financeira aos Agentes de Combate às 
Endemias, fem. Recursos que subsidiam o piso salarial dos 
agentes de combate às endemias.

Nota: fazem parte desse componente os recursos da 
Assistência Financeira Complementar (AFC) da União 
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para o Cumprimento do Piso Salarial Profissional Nacional 
dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e o Incentivo 
Financeiro para Fortalecimento de Políticas Afetas à Atuação 
dos ACE. Ver Componente da Vigilância em Saúde; Políticas 
de saúde; Vigilância em Saúde.

Em espanhol: Asistencia financiera a los Agentes de Lucha 
contra las Endemias

Em inglês: Finantial Assistance to Endemic Diseases Control 
Agents

Atenção à Saúde, fem. Conjunto de ações nas três esferas de governo 
que compreende os campos da assistência, das intervenções 
ambientais e das políticas externas no setor saúde.

Em espanhol: Atención a la Salud

Em inglês: Health Care

Atenção Básica à Saúde, fem. Ver sin. Atenção Primária à Saúde.

Atenção Domiciliar, fem. Sin. AD; Homecare. Modalidade de 
atenção à saúde integrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS), 
caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e 
tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à 
saúde, prestadas em domicílio que visa garantir a continuidade 
de cuidados.

Notas: i) O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) é 
complementar aos cuidados realizados na Atenção Básica e 
em serviços de urgência, sendo substitutivo ou complementar 
à internação hospitalar, e responsável pelo gerenciamento 
e pela operacionalização das Equipes Multiprofissionais de 
Atenção Domiciliar (Emad) e Equipes Multiprofissionais de 
Apoio (Emap). ii) Definição e nota baseadas na Portaria de 
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Consolidação GM/MS n.º 5, de 28 de setembro de 2017, Capítulo 
III, artigo 532.

Em espanhol: Servicios de Atención de Salud a Domicilio 

Em inglês: Homecare Services 

Atenção Especializada, fem. Sin. AE. Ações e serviços de saúde 
realizados em ambiente ambulatorial especializado e 
hospitalar para a prestação de cuidados em média e alta 
complexidade. 

Nota: parte integrante da Rede de Atenção à Saúde (RAS), 
em ação conjunta com a Atenção Primária à Saúde (APS), a 
fim de gerar a continuidade da assistência de acordo com as 
necessidades de saúde da população.

Em espanhol: Atención Especializada

Em inglês: Specialized Health Care

Atenção Hospitalar, fem. Ações de saúde em âmbito 
hospitalar que prestam assistência a partir de demanda 
referenciada e/ou espontânea, com priorização por meio 
de critérios que avaliam riscos e vulnerabilidades de 
média e alta complexidades.

Notas: i) A Portaria de Consolidação GM/MS n.° 2, de 28 de 
setembro de 2017, Anexo XXIV, instituiu a Política Nacional de 
Atenção Hospitalar (Pnhosp). ii) Baseia-se no atendimento 
em saúde por equipe multiprofissional, garantida a 
horizontalização do cuidado, na organização de linhas de 
cuidado e na organização tecnológica para integralidade do 
atendimento ao indivíduo.

Em espanhol: Atención Hospitalaria 

Em inglês: Hospital Care
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Atenção Primária à Saúde, fem. Sin. APS. Atenção Básica à Saúde. 
AB. Primeiro nível de atenção à saúde composto por um 
conjunto de ações relacionadas à promoção, à prevenção, ao 
diagnóstico, ao tratamento, à reabilitação, à redução de danos 
e à manutenção da saúde, em níveis individual e coletivo.  

Notas: i) Ações voltadas para o indivíduo, a família e a 
comunidade, considerando os determinantes mais amplos 
de saúde, como as características e os comportamentos 
sociais, econômicos e ambientais; além de promover o 
empoderamento, a responsabilização e a participação social. 
ii) Portaria de Consolidação GM/MS n.º 2, de 28 de setembro 
de 2017, Anexo XXII, dispõe a respeito da Política Nacional de 
Atenção Básica (Pnab). iii) Programa Previne Brasil instituído 
pela Portaria n.º 2.979, de 12 de novembro de 2019, reestruturou 
o modelo de financiamento dos serviços da Atenção Primária. 
Ver Capitação; Incentivo de ações estratégicas; Pagamento 
por desempenho; Políticas de saúde. 

Em espanhol: Atención Primaria de Salud 

Em inglês: Primary Healthcare 

ATS, fem. → Avaliação de tecnologias em saúde.

Auxílio-doença, masc. Benefício previdenciário pago pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) às pessoas incapacitadas 
para as atividades laborais por mais de 15 dias, conforme as 
contribuições realizadas pelo contribuinte.

Em espanhol: subsidio por enfermedad

Em inglês: sick pay; sickness benefit

Avai, masc. pl. Anos de vida ajustados por incapacidade. 

ava
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Avaliação de tecnologias em saúde, fem. Sin. ATS. Exercício 
complexo de pesquisa e produção de informações, baseado 
em critérios de efetividade, custo, risco ou impacto do uso 
dessas, da segurança e de critérios éticos, que visa à seleção, à 
aquisição, à distribuição ou ao uso apropriado de tecnologias 
e, inclusive, da avaliação de sua necessidade. Ver Agência de 
Avaliação de Tecnologias em Saúde. 

Em espanhol: evaluación de tecnologías en salud; ETS

Em inglês: health technology assessment; HTA

Avaliação econômica em saúde, fem. Análise comparativa de 
diferentes tecnologias, no âmbito da saúde, considerando 
seus custos e efeitos sobre o estado de saúde. 

Nota: as principais técnicas de avaliação econômica 
completa são as análises de custo-efetividade, custo- 
-utilidade, custo-minimização e custo-benefício. Ver Análise 
de custo-benefício; Análise de custo-efetividade; Análise de 
custo-minimização; Análise de custo-utilidade.

Em espanhol: evaluación económica en salud 

Em inglês: health economic evaluation

Avaq, masc. pl. Anos de vida ajustados pela qualidade. 

Banco de Preços em Saúde, masc. Sin. BPS. Sistema Banco 
de Preços em Saúde. Sistema desenvolvido e mantido 
pelo Ministério da Saúde, no qual são registradas e 
disponibilizadas informações de compras públicas e privadas 
de medicamentos e produtos para a saúde, com o objetivo de 
subsidiar as pesquisas de preços dos processos de compras 
públicas, em conformidade com a lei de licitações. 

B

ava
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Notas: i) O BPS é referência nacional para a pesquisa e 
cotação de preços de medicamentos e produtos para a 
saúde, e pode ser consultado de forma gratuita por qualquer 
cidadão, órgão ou instituição pública ou privada. ii) O BPS 
é um sistema de alimentação obrigatória pelos entes 
federados por força da Resolução CIT n.º 18, de junho de 2017. 
Ver Catálogo de Materiais.

Em espanhol: Banco de Precios en Salud

Em inglês: Databank of Healthcare Prices

Base monetária, fem. Volume de dinheiro criado pelo Banco 
Central e depositado nele ou em poder das entidades 
financeiras.

Nota: aqui entende-se por dinheiro papel-moeda e reservas 
bancárias.

Em espanhol: base monetaria

Em inglês: monetary base

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. 

Em espanhol: bien

Em inglês: asset

Bem de capital, masc. Sin. Bem de investimento; Bem de produção. 
Bem que pode ser utilizado como fator no processo de produção de 
bens e serviços, de forma que não atenda diretamente às necessidades 
humanas. 

Nota: são os bens utilizados na produção de outros bens e 
serviços. Ver Bem. 

bem
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Em  espanhol: bien de capital

Em inglês: capital good

Bem de consumo, masc. Bem final destinado a atender diretamente às 
necessidades humanas. Ver Bem; Bem de capital; Bem final. 

Em espanhol: bien de consumo

Em inglês: consumer good

Bem de investimento, masc. Ver sin. Bem de capital.

Bem de produção, masc. Ver sin. Bem de capital.

Bem final, masc. Bem que já sofreu todas as transformações necessárias 
ao longo do processo produtivo. Ver Bem; Bem de consumo. 

Em espanhol: bien final

Em inglês: final good

Bem inferior, masc. Bem cuja quantidade demandada diminui com o 
aumento da renda. Ver Elasticidade-renda. 

Em espanhol: bien inferior

Em inglês: inferior good

Bem intermediário, masc. Bem que, ao longo do processo 
produtivo, sofrerá uma transformação ou contribuirá para a 
produção de outro bem. Ver Bem; Bem de capital; Bem final. 

Em espanhol: bien intermédio

Em inglês: intermediate good

bem
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Bem normal, masc. Bem cuja quantidade demandada aumenta com o 
aumento da renda. Ver Elasticidade-renda. 

Em espanhol: bien normal

Em inglês: normal good

Bem público, masc. Bem cujo consumo se caracteriza pela não 
exclusividade e não rivalidade. 

Notas: i) Não exclusividade é a impossibilidade de excluir do consumo 
uma pessoa específica. ii) Na não rivalidade o consumo de um bem 
ou serviço por determinado indivíduo não reduz a disponibilidade 
desse bem para os demais membros da sociedade. Ver Bem; Falhas 
de mercado.

Em espanhol: bien público

Em inglês: public good

Benchmark, masc. Referência de padrão de desempenho que 
pode ser utilizado como inspiração de melhores práticas de 
gestão que conduz ao melhor desempenho.

Notas: i) O desempenho pode ser para a produção de um bem 
ou serviço. ii) A estratégia de identificação de benchmark é 
chamada de benchmarking.

Em espanhol: benchmark

Em inglês: benchmark

Benefício fiscal, masc. Medida de caráter excepcional instituída 
para tutela de interesses públicos extrafiscais que sejam 
superiores aos da própria tributação. 

Notas: i) Todo incentivo é benefício, mas nem todo benefício 
é incentivo. ii) Compreende desoneração tributária, benefício 
financeiro, benefício creditício e benefício tributário (incentivo 
fiscal). Ver Incentivo fiscal.

ben
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Em espanhol: beneficio fiscal

Em inglês: tax benefit

Benefício intangível, masc. Vantagem de natureza abstrata e 
qualitativa, com características difíceis de serem mensuradas. 
Ver Custo intangível.

Em espanhol: beneficio intangible

Em inglês: intangible benefit

Bens complementares, masc. pl. Bens consumidos 
conjuntamente. 

Notas: i) O aumento de preço de um deles acarreta a 
redução da quantidade demandada de seu complementar. 
ii) Exemplos: seringa e agulha; linha cirúrgica e agulha de 
sutura; soro e equipo.  

Em espanhol: bienes complementarios

Em inglês: complementary goods

Bens substitutos, masc. pl. Bens que guardam uma relação de 
concorrência entre si no mercado. 

Notas: i) Um bem é substituto de outro quando o 
aumento de seu preço propicia aumento da quantidade 
demandada de outro bem. ii) Exemplos: o aumento no 
preço do medicamento de referência reduz sua demanda 
e gera aumento de demanda por medicamentos genéricos 
e similares. 

Em espanhol: bienes sustitutos

Em inglês: substitute goods

ben
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BPS, masc. → Banco de Preços em Saúde.

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, masc. Sin. 
Cnes. Documento público e sistema de informação oficial de 
cadastramento de informações de todos os estabelecimentos 
de saúde no território nacional, independentemente de sua 
natureza jurídica ou de integrarem o SUS.

Notas:  i) Objetiva retratar a situação local dos 
estabelecimentos de saúde, em relação à estrutura, 
aos  incentivos  e  aos  recursos materiais  e  humanos. 
ii) O Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (SCNES) é uma ferramenta criada para 
coletar as informações acerca dos estabelecimentos 
de saúde. iii) Def inição e notas baseadas na Portaria 
GM/MS n.º 1.646, de 2 de outubro de 2015. Ver Sistema 
de Informação em Saúde .
Em espanhol: Registro Nacional (Brasileño) de 
Establecimientos de Salud

Em inglês: Brazilian Registry of Health Facilities

Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, fem. 
Sin. Cmed. Órgão interministerial responsável pela adoção, 
implementação e coordenação de atividades relativas à 
regulação econômica do mercado de medicamentos no 
Brasil, com o objetivo de promover a assistência farmacêutica 
à população, por meio de mecanismos que estimulem a 
oferta de medicamentos e a competitividade do setor.

Notas: i) Conceito definido na Lei n.° 10.742, de 6 de outubro 
de 2003. ii) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
exerce o papel de Secretaria-Executiva da Cmed. Ver Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária; Registro de medicamentos.

C
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Em espanhol: Cámara de Regulación del Mercado de 
Medicamentos

Em inglês: Medicines Market Regulation Chamber

Capitação, fem. Modelo de pagamento relacionado a um pacote 
de serviços definido por um valor por habitante, considerando 
o risco e os fatores de classificação. 

Notas: i) A capitação pode ser ponderada por sexo, idade e 
fatores socioeconômicos. ii) A capitação ponderada é um dos 
tipos de incentivos financeiros do Programa Previne Brasil, 
que apresentou o novo financiamento da Atenção Primária à 
Saúde (APS) em 2019. Ver Atenção Primária à Saúde, Modelos 
de pagamento.

Em espanhol: capitación

Em inglês: capitation; capitation fee

Capital, masc. Ver sin. Valor presente (2).

Capital humano, masc. Valor econômico potencial da força de 
trabalho de determinada organização constituído pelo 
conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências que 
favoreça a realização do trabalho. 

Em espanhol: capital humano

Em inglês: human capital

Carga Global de Doenças, fem. Sin. GBD. Abordagem que 
quantifica a magnitude comparativa da perda de saúde 
decorrente de doenças, lesões e fatores de risco em 
determinado momento.

Em espanhol: Carga Mundial de Morbilidad; CMM

Em inglês: Global Burden of Disease; GBD

cap
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Cartão Nacional de Saúde, masc. Sin. CNS. Registro de 
identificação unívoca do usuário em serviços de saúde.

Notas: i) Cartão de uso impessoal e intransferível, de acesso 
universal e gratuito. ii) Inserido na proposta de compilação 
de dados dos usuários para viabilizar a acessibilidade, a 
integralidade do atendimento e a organização da rede de 
serviços regionalizados e hierarquizados. iii) Definição e notas 
baseadas na Portaria GM/MS n.º 2.236, de 2 de setembro de 
2021, que regulamenta o Sistema Cartão Nacional de Saúde 
(Sistema-Cartão). Ver Sistema de Informação em Saúde.

Em espanhol: Tarjeta Brasileña del SUS

Em inglês: Brazilian Healthcare Number

Catálogo de Materiais, masc. Sin. Catmat. Sistema de codificação de 
materiais, desenvolvido e mantido pelo Ministério da Economia, cujo 
objetivo é padronizar o código e as descrições dos materiais utilizados 
pelo governo federal. 

Notas: i) O Ministério da Saúde é o responsável pela manutenção 
da descrição dos itens relativos à área de saúde, tais como 
medicamentos, produtos para a saúde, produtos químicos, pesticidas, 
desinfetantes, cosméticos e alimentos especiais dietéticos. ii) A 
utilização do catálogo de materiais possibilita que os dados dos 
processos de compras sejam coerentes e homogêneos, garantindo a 
identificação fácil e segura de um item de saúde em uma licitação, 
o que facilita o registro referencial de preços. iii) Os medicamentos 
estão catalogados segundo a Denominação Comum Brasileira (DCB). 
iv) A consulta de medicamentos cadastrados deve ser feita utilizando 
o nome do princípio ativo. v) O acesso ao Catmat requer cadastro 
no Sistema de Administração de Serviços Gerais (Siasg), do governo 
federal, que é gerido pelo Ministério da Economia. No seu perfil de 
acesso, o usuário deverá ter autorização para consultar esse Catálogo. 
Essa autorização deve ser solicitada ao Departamento de Logística em 

cef
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Saúde. vi) O acesso aos itens do Catmat é de domínio público 
pelo link: https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca. 
Ver Banco de Preços em Saúde.

Em espanhol: Catálogo de Materiales

Em inglês: Materials Catalogue

Catmat, masc. → Catálogo de Materiais. 

CEF, masc. → Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica.

Centro de custos, masc. Setor de uma instituição cujos gastos 
são mensuráveis. 

Nota: o centro de custos não precisa acompanhar a estrutura 
formal da instituição (organograma), sendo por vezes oportuno 
agrupar ou separar os setores para apuração dos custos. Ver Grupo 
de centros de custos; Tipos de centros de custos.

Em espanhol: centro de costos

Em inglês: cost center

CIB, fem. → Comissão Intergestores Bipartite.

CIT, fem. → Comissão Intergestores Tripartite.

Classificação orçamentária, fem. Padronização das informações 
orçamentárias por meio de codificação numérica que permite 
identificar a origem e a destinação dos recursos dos órgãos e 
das entidades pertencentes à Administração Pública. 

Nota: os critérios de classificação contêm informações 
detalhadas por funções, subfunções, programas, projetos, 
atividades, entre outros. 

cen
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Em espanhol: clasificación de presupuestos 

Em inglês: budget classification 

C m e d ,  f e m .  →  C â m a r a  d e  R e g u l a ç ã o  d o  M e r c a d o 
d e  M e d i c a m e n t o s .

Cnes, masc. → Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

CNS, masc. → Cartão Nacional de Saúde. 

Coeficiente de correlação linear, masc. Sin. Coeficiente de 
correlação de Pearson. Coeficiente que mede a intensidade 
da relação linear entre os valores quantitativos emparelhados, 
x e y, em uma amostra. 

Notas: i) O valor do coeficiente está compreendido no intervalo 
de -1 a 1. ii) Pode ser calculado dividindo a covariância de x e y, 
cov (x,y), pela multiplicação dos desvios-padrões de x e y. 

Em espanhol: coeficiente de correlación lineal 

Em inglês: linear correlation coefficient

Coeficiente de Gini, masc. Indicador que calcula o grau de 
concentração de renda de determinado país, unidade 
administrativa ou região. 

Notas: i) Se próximo de 1, indica maior concentração da renda 
(desigualdade total); se próximo de 0, indica renda bem 
distribuída (perfeita igualdade). ii) O indicador foi desenvolvido 
pelo italiano Corrado Gini (1884-1965).

Em espanhol: coeficiente de Gini

Em inglês: Gini coefficient 

coe
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Coeficiente de variação, masc. Medida adimensional de 
dispersão ou variabilidade obtida pela razão entre o desvio- 
-padrão e a média de um conjunto de dados numéricos. 

Notas: i) Indicado para comparar a variabilidade de variáveis 
(ou grupos) com unidades de medida ou escalas diferentes. 
ii) É uma medida de homogeneidade na qual quanto menor 
o coeficiente de variação (CV) mais coesos (homogêneos) 
são os dados. iii) Recomenda-se que seja representado em 
percentual, bastando multiplicar o resultado da divisão por 
100%. iv) Exemplo: avaliar por meio do coeficiente de variação 
se um grupo de pacientes, com determinada patologia, é 
mais homogêneo quando observamos o peso ou quando 
observamos a renda familiar mensal. Ver Desvio-Padrão.

Em espanhol: coeficiente de variación

Em inglês: coefficient of variation

Comissão Intergestores Bipartite, fem. Sin. CIB. Comissão 
técnica constituída paritariamente por representantes 
das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, que 
funciona como foro técnico-burocrático destinado a abrigar 
negociações e decisões a respeito de aspectos operacionais 
do SUS. 

Em espanhol: Comisión Intergestores Bipartita; CIB

Em inglês: Intermanagers Bipartite Commission

Comissão Intergestores Tripartite, fem. Sin. CIT. Comissão 
técnica constituída pelas três instâncias gestoras 
governamentais do SUS, cujo objetivo é discutir e elaborar 
propostas para a implantação e operacionalização do 
sistema de saúde, incluindo as questões de gerenciamento 
e financiamento desse sistema. 

com
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Nota: as três instâncias gestoras governamentais do 
SUS são a União, representada pelo Ministério da Saúde; 
os estados, representados pelo Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais de Saúde (Conass); e os municípios, 
representados pelo Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems).

Em espanhol: Comisión Intergestores Tripartita; CIT 

Em inglês: Intermanagers Tripartite Commission

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema 
Único de Saúde, fem. Sin. Conitec. Órgão de assessoramento 
do Ministério da Saúde, responsável pelo processo de avaliação 
para a incorporação de tecnologias em saúde, a elaboração 
ou a alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
no SUS. 

Nota: visa à construção compartilhada do conhecimento, 
pautando-se nos valores da participação social, como meios 
de aprimorar o processo de avaliação e incorporação de 
tecnologias em saúde no SUS. Ver Agência de Avaliação 
de Tecnologias em Saúde; Avaliação de tecnologias em 
saúde; Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde; Rede 
Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde.

Em espanhol: Comisión Nacional de Incorporación de 
Tecnologías en el SUS

Em inglês: National Commission for Incorporation of 
Health Technologies

Componente Básico da Assistência Farmacêutica, masc. 
Conjunto de medicamentos e insumos farmacêuticos 
voltado ao atendimento dos principais problemas de saúde e 
programas da Atenção Primária.

com
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Notas: i) As aquisições dos medicamentos e insumos 
desse Componente ocorrem de forma centralizada 
(responsabilidade da União) e descentralizada 
(responsabilidade dos estados, do Distrito Federal 
e dos municípios), sendo o f inanciamento desse 
Componente de responsabilidade dos três entes 
federados. ii) Regulamentado no Anexo XXVIII das 
Portarias de Consolidação GM/MS n.º 02 e n.º 06, 
ambas de 28 de setembro de 2017. iii) A relação de 
medicamentos desse Componente está estabelecida 
no Anexo I, e a de insumos farmacêuticos no Anexo 
IV da Relação de Medicamentos Essenciais (Rename). 
Ver Assistência Farmacêutica, Atenção Primária à 
Saúde; Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica; Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica; Relação de Medicamentos Essenciais 
(Rename); Políticas de saúde. 

Em espanhol: Componente Básico de la Atención Farmacéutica

Em inglês: Basic Component of Pharmaceutical Care

Componente da Vigilância em Saúde, masc. Recursos 
federais destinados ao custeio de ações e serviços de saúde 
relacionados à vigilância, à prevenção e ao controle de 
doenças e agravos, dos seus fatores de risco e da promoção 
da saúde.

Nota: formam esse Componente o Piso Fixo da Vigilância em 
Saúde, o Piso Variável de Vigilância em Saúde e a Assistência 
Financeira aos Agentes de Combate às Endemias. Ver Políticas 
de saúde; Vigilância em Saúde.

Em espanhol: Componente de Vigilancia en Salud

Em inglês: Health Surveillance Component

com
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Componente da Vigilância Sanitária, masc. Recursos federais 
destinados às ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação 
de serviços de interesse da saúde.

Nota: formam esse Componente o Piso Fixo da Vigilância 
Sanitária e o Piso Variável da Vigilância Sanitária. Ver Vigilância 
em Saúde.

Em espanhol: Componente de Vigilancia Sanitária

Em inglês: Sanitary Surveillance Component

Componente do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, 
masc. Sin. Faec. Forma de financiamento de procedimentos 
e políticas estratégicas, assim como novos procedimentos 
incorporados à Tabela de Procedimentos, Medicamentos e 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) do SUS.

Nota: o Faec é composto pelos recursos destinados ao 
financiamento de procedimentos regulados pela Central 
Nacional de Regulação da Alta Complexidade (CNRAC), 
de transplantes e procedimentos vinculados, por ações 
estratégicas ou emergenciais, de caráter temporário, e por 
novos procedimentos não relacionados na tabela SUS ou 
que não possuem parâmetros para impor limites financeiros 
a serem incorporados pelo Teto Financeiro de Média e Alta 
Complexidade (MAC). Ver Atenção Especializada.

Em espanhol: Componente del Fondo de Acciones 
Estratégicas e Indemnización

Em inglês: Component of the Strategic Actions and 
Compensation Fund

com
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Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, masc. 
Sin. Ceaf. Estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do 
SUS, caracterizada pela busca da garantia da integralidade 
do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas 
linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde.

Notas: i) Regulamentado no Anexo XXVIII da Portaria de 
Consolidação GM/MS n.º 02, e no Capítulo II da Portaria de 
Consolidação GM/MS n.º 06, ambas de 28 de setembro de 
2017. ii) Os medicamentos que fazem parte das linhas de 
cuidado para as doenças contempladas neste Componente 
estão divididos em três grupos, conforme suas características, 
responsabilidades e formas de organização distintas. iii) A 
relação de medicamentos deste Componente está no Anexo 
III da Relação de Medicamentos Essenciais (Rename). Ver 
Assistência Farmacêutica; Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica; Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica; Políticas de saúde; Relação de Medicamentos 
Essenciais (Rename).

Em espanhol: Componente Especializado de los Servicios 
Farmacéuticos

Em inglês: Specialized Component of Pharmaceutical Care

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica, masc. 
Conjunto de medicamentos e insumos para controle de 
doenças e agravos específicos com potencial impacto 
endêmico.

Notas: i) A relação de medicamentos deste Componente 
está estabelecida no Anexo II, e a de insumos 
farmacêuticos no Anexo IV da Relação de Medicamentos 
Essenciais (Rename). ii) O f inanciamento deste 
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Componente é destinado à aquisição de medicamentos 
e insumos relacionados em programas estratégicos de 
saúde do SUS, para o atendimento de pessoas acometidas 
por tuberculose, hanseníase, malária, leishmanioses, 
doença de Chagas, cólera, esquistossomose, f ilariose, 
meningite, tracoma, micoses sistêmicas, bem como 
por outras doenças decorrentes e perpetuadoras da 
pobreza. iii) São garantidos antivirais para o combate à 
influenza, bem como hemoderivados e pró-coagulantes 
para pessoas com doenças hematológicas, além de 
medicamentos e insumos destinados ao combate do 
tabagismo e ao programa de alimentação e nutrição. 
Ver Assistência Farmacêutica; Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica; Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica; Políticas de saúde; Relação 
de Medicamentos Essenciais (Rename).

Em espanhol: Componente Estratégico de la Asistencia 
Farmacéutica

Em inglês: Strategic Component of Pharmaceutical Care

Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade, 
masc. Sin. Teto MAC. Forma de financiamento de ações e 
serviços de média e alta complexidade em saúde do SUS. 

Notas: i) A remuneração dos procedimentos incorporados 
é realizada conforme os incentivos previstos em normativa 
e a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, 
Próteses e Materiais Especiais (OPME). ii) Conhecido como 
Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC). Ver 
Atenção Especializada; Componente do Fundo de Ações 
Estratégicas e Compensação; Financiamento em saúde; 
Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses, Prótese e Materiais Especiais do 
Sistema Único de Saúde.
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Em espanhol: Componente Límite Financiero de Media y Alta 
Complejidad

Em inglês: Medium and High Complexity Financial Limit 
Component

Comportamento racional, masc. Ordenamento de preferências 
de acordo com a informação disponível para a escolha da 
alternativa com maior utilidade.

Nota: sobre a opção escolhida, incidem conhecimento 
imperfeito, incerteza, risco e racionalidade limitada. Ver 
Assimetria de informação; Custo de oportunidade; Incerteza; 
Utilidade.

Em espanhol: conducta racional

Em inglês: rational behaviour

Concorrência perfeita, fem. Modalidade de estrutura de 
mercado caracterizada pela existência de muitos vendedores 
e inexistência de obstáculos à entrada e saída de empresas.

Notas: i) Os produtos são idênticos, independentemente do 
vendedor, e os vendedores são tomadores de preços.

Em espanhol: competencia perfecta

Em inglês: perfect competition

Conecte SUS, masc. Programa voltado à informatização da 
atenção à saúde e à integração dos estabelecimentos de 
saúde públicos e privados e dos órgãos de gestão dos entes 
federativos para garantir o acesso à informação em saúde 
necessário à continuidade do cuidado do cidadão.

Notas: i) Acesso ao histórico de consultas, à caderneta 
de vacinas, ao resultado de exames, a medicamentos e 
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internações. ii) Sistema de informações em saúde para 
subsidiar a tomada de decisão de gestores e direcionar o 
atendimento dos profissionais de saúde. iii) Programa com 
vistas à Estratégia de Saúde Digital para o Brasil. iv) Definição 
e notas baseadas na Portaria GM/MS n.º 1.434, de 28 de maio de 
2020, que institui o Programa Conecte SUS e a Rede Nacional 
de Dados em Saúde. Ver Sistema de Informação em Saúde.

Em espanhol: Conecte SUS – Programa de información 
ciudadana del Sistema Único de Salud

Em inglês: Conecte SUS – Brazilian Unified Health System 
(SUS) citizen information program

Conitec, fem. → Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS.

Consórcio de saúde, masc. Instrumento que permite a dois ou 
mais entes federados desenvolverem ações em comum, em 
âmbito regional, para a prestação de serviços públicos de 
saúde. 

Notas: i) Os consórcios de saúde são regulamentados pelas 
Leis n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, e n.º 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990. ii) Eles têm caráter associativo, voluntário 
e temporal.

Em espanhol: consorcio de salud

Em inglês: health consortium 

Consumo de serviços de saúde, masc. Uso ou emprego dos serviços 
de saúde por parte de um indivíduo ou grupo de pessoas, com 
o objetivo de obter uma satisfação em termos de melhoria da 
qualidade de vida. Ver Qualidade de vida relacionada à saúde. 
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Em espanhol: consumo de servicios de salud

Em inglês: consumption of health services

Contabilidade de custos, fem. Ramo da contabilidade pelo qual a 
gestão de custos é traduzida em normas, fluxos, papéis e rotinas, e 
tem por finalidade absorver dados de diversas áreas, manipulá-los e 
emitir relatórios gerenciais. Ver Centro de custos. 

Em espanhol: contabilidad de costos

Em inglês: cost accounting

Contas Nacionais em Saúde, fem. pl. Sistema de contabilidade 
brasileiro, estruturado para captar a dinâmica econômica do setor 
saúde como um todo, que articula e disponibiliza informações a 
respeito de financiamento, produção e destinação dos bens e serviços 
de Atenção à Saúde. 

Notas: i) São utilizadas para planejamento setorial e 
acompanhamento dos impactos das políticas sobre o sistema de 
saúde. ii) Essas contas consideram as origens e os destinos dos 
fundos dedicados à atenção de saúde, à alocação de gastos nos 
diferentes serviços e programas e à distribuição do orçamento 
sanitário entre diferentes regiões e grupos populacionais.

Em espanhol: Cuentas Nacionales en Salud

Em inglês: National Health Accounts

Contribuições sociais, fem. pl. Tributos vinculados a uma 
atividade estatal que visam atender aos direitos sociais 
previstos na Constituição Federal de 1988.

Notas: i) No Brasil, as contribuições sociais se dividem em: 
contribuições gerais; contribuições de seguridade social 
(art. 195 da CF/1988) e outras contribuições de seguridade 
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social (art. 195 §4o da CF/1988). As duas últimas estão 
vinculadas às receitas do Orçamento da Seguridade Social 
(OSS), que compreende a saúde, a previdência social e 
a assistência social. ii) As contribuições sociais são uma 
espécie das receitas de contribuição. Ver; Financiamento; 
Financiamento em saúde; Orçamento da Seguridade 
Social; Tributo.

Em espanhol: contribuciones sociales

Em inglês: social contributions

Controle de custos, masc. Estratégia utilizada para controle e 
monitoramento dos custos advindos de qualquer sistema de 
produção de bens e serviços. 

Nota: controle não significa, necessariamente, corte ou 
redução dos custos. Ver Centro de custos. Gestão de custos.

Em espanhol: control de costos

Em inglês: cost control

Cooperação antagônica, fem. Colaboração entre atores 
sociais com interesses opostos que atuam episódica ou 
continuamente para obter resultados de interesse comum, 
superando os conflitos de origem. 

Em espanhol: cooperación antagónica 

Em inglês: antagonistic cooperation

Copagamento, masc. Ver sin. Coparticipação.

Coparticipação, fem. Sin. Copagamento. Mecanismo de 
regulação financeira que consiste na participação do 
beneficiário na despesa assistencial a ser paga, após a 
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realização de procedimento, diretamente à operadora, em 
caso de plano individual e familiar, ou à pessoa jurídica 
contratante, em caso de plano coletivo.

Nota: definição adaptada do Glossário Temático de Saúde 
Suplementar. Ver Mercado de bens e serviços de saúde.

Em espanhol: copago

Em inglês: copayment 

Crédito orçamentário, masc. Dotação orçamentária, prevista 
na Lei Orçamentária Anual (LOA) ou nas leis de créditos 
adicionais, para atender despesas em programas e ações. 

Em espanhol: credito presupuestario

Em inglês: budgetary endowment

Critério de rateio de custos, masc. Critério utilizado para alocar 
custos indiretos aos produtos ou a outras entidades objeto de 
custeio. 

Notas: i) Objeto de custo é a entidade para a qual se deseja 
determinar o custo, por exemplo: hospital, pronto-socorro, 
paciente-dia. ii) Rateios são feitos quando não é possível definir 
diretamente o custo do objeto de custo, sendo necessário 
utilizar um critério para quantificá-lo. Ver Custo direto; Custo 
indireto.

Em espanhol: criterio de reparto de costos

Em inglês: cost apportionment criteria

Curva de concentração, fem. Representação gráfica da 
distribuição de duas variáveis em uma população.

Notas: i) As curvas de concentração são usadas na avaliação 
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da progressividade ou regressividade das transferências 
de bens, serviços ou rendas. ii) Exemplo: distribuição da 
população coberta pela Atenção Primária à Saúde (APS) 
segundo a renda. Ver Distribuição de renda; Progressividade; 
Regressividade; Tributo.

Em espanhol: curva de concentración

Em inglês: concentration curve

Curva de indiferença, fem. Representação gráfica das diferentes 
combinações de bens econômicos que geram níveis de 
utilidade iguais para o consumidor. Ver Utilidade.

Em espanhol: curva de indiferencia

Em inglês: indifference curve

Custeio ABC, masc. Sin. Custeio baseado em atividades, 
Método ABC. Método de apropriação dos custos nos 
produtos e serviços, conforme as atividades empregadas 
para produzi-los. 

Notas: i) Esse método de custeio parte da premissa de que 
as atividades são as causas dos custos das empresas, e visa 
quantificá-las para que possa então alocá-las aos produtos 
e serviços. ii) O custeio baseado em atividades tem origem 
na sigla ABC, que, na língua inglesa, significa activity-based 
costing. Ver Custo. 

Em espanhol: costos por ABC

Em inglês: activity-based costing; ABC method

Custeio baseado em atividades, masc. Ver sin. Custeio ABC. 

Custeio por absorção, masc. Metodologia de custeio que consiste 
na apropriação de todos os custos de produção aos bens e 
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serviços, sejam eles fixos, variáveis, diretos ou indiretos. 

Notas: i) Única metodologia de custeio aceita pela 
legislação f iscal brasileira para elaboração de relatórios 
contábeis. ii) É também conhecido como método de 
custeio integral, pois todos os gastos relativos ao esforço 
de produção são distribuídos para todos os produtos ou 
serviços feitos. iii) Tem três espécies: custeio por absorção 
parcial, custeio por absorção modif icado e custeio por 
absorção integral ou pleno. iv) É o método utilizado no 
Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC). Ver 
Custo, Sistema de Apuração e Gestão de Custos do 
Sistema Único de Saúde. 

Em espanhol: costos por absorción

Em inglês: absorption costing

Custo, masc. Valor dos recursos gastos com bens ou serviços 
utilizados para produção de outros bens ou serviços. 

Notas: i) Para que um evento seja caracterizado como custo 
deve satisfazer dois requisitos: ocorrência de consumo e 
objetivo de produzir bens ou serviços. ii) Em geral, ocorrem 
três processos nas empresas: produção, comercialização 
e administração. O conceito de custo está relacionado aos 
recursos utilizados na produção. Ver Custo direto; Custo fixo; 
Custo indireto; Custo marginal; Custo médio; Custo total; 
Custo variável; Despesa.  

Em espanhol: costo 

Em inglês: cost

Custo da doença, masc. Custo total associado a determinada 
doença, seja ela aguda ou crônica. Ver Custo direto; Custo 
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indireto; Custo de cuidados de saúde; Custo total.

Em espanhol: costo de enfermedad

Em inglês: cost of illness; COI

Custo de aquisição, masc. Preço do produto comprado, 
somado aos custos incorridos adicionalmente necessários 
para deixá-lo em condições de uso. 

Nota: custos adicionais podem ser: frete, seguro, tributos, por 
exemplo.

Em espanhol: costo de adquisición

Em inglês: purchase cost

Custo de capital, masc. Expectativa de ganho ao escolher uma 
decisão de investimento em vez de outra. 

Notas: i) A expectativa de ganho é mensurada pela taxa de 
juros. ii) A taxa de juros reflete a remuneração mínima exigida 
para escolher as melhores opções de investimentos.

Em espanhol: costo de capital

Em inglês: capital cost

Custo de cuidados de saúde, masc. Custo relacionado à oferta de 
bens e serviços destinados aos cuidados de saúde. 

Nota: inclui custos de procedimentos, terapias e 
medicamentos. Ver Custo da doença; Gasto em saúde. 

Em espanhol: costo de la atención en salud 

Em inglês: healthcare costs

Custo de oportunidade, masc. Sin. Custo econômico. Valor da 
alternativa possível, mas não concretizada, ao optar pela 
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utilização de recursos em dada atividade, tecnologia, produção 
ou serviço de saúde. 

Nota: por exemplo, ao disponibilizar uma tecnologia sanitária 
à população, os recursos empregados nela ficam indisponíveis 
para aplicação em outra tecnologia de saúde. Ver Custo.

Em espanhol: costo de oportunidad

Em inglês: opportunity cost

Custo de produtividade, masc. Custo associado à perda de 
produtividade de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. 

Nota: por exemplo: a perda de produtividade pode estar 
associada a enfermidades ou à gestão. Ver Custo.  

Em espanhol: costo de productividad

Em inglês: productivity cost

Custo direto, masc. Custo apropriado diretamente ao produto ou 
serviço prestado, não sendo necessário nenhum critério de rateio. 

Nota: exemplos: mão de obra direta, material, medicamentos. 
Ver Critério de rateio de custos; Custo; Custo indireto; Custo total.

Em espanhol: costo directo

Em inglês: direct costs  

Custo econômico, masc. Ver sin. Custo de oportunidade. 

Custo em saúde, masc. Valor dos recursos empregados no uso 
de uma alternativa terapêutica, um programa ou serviço de 
saúde durante um período de tempo. Ver Custo. 

Em espanhol: costo en salud

Em inglês: health cost
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Custo fixo, masc. Custo que independe do volume de produção e 
não é passível de alteração no curto prazo. 

Nota: exemplos: custos com depreciação, aluguel e pessoal. 
Ver Custo, Custo variável.

Em espanhol: costo fijo

Em inglês: fixed cost

Custo incremental, masc. Diferença dos custos de duas ou mais 
alternativas tecnológicas que estão em comparação.

Nota: o custo incremental compõe as avaliações econômicas 
em saúde. Ver Avaliação econômica em saúde.

Em espanhol: costo incremental

Em inglês: incremental cost

Custo indireto, masc. Parcela do custo total que não é vinculada 
clara e precisamente a um produto, bem ou serviço específico. 

Notas: i) O custo indireto está relacionado com um ou mais 
bens ou serviços, portanto depende de critérios de rateio para 
a sua apuração. ii) Exemplos: aluguel, energia, água, telefone, 
combustível. Ver Custo; Custo direto; Custo total.

Em espanhol: costo indirecto

Em inglês: indirect cost

Custo intangível, masc. Custo de natureza abstrata e qualitativa, 
com características difíceis de serem mensuradas.

Notas: i) Os custos intangíveis decorrentes de dor e sofrimento 
são demonstrados usualmente na forma de medidas de 
qualidade de vida. ii) Esta categoria de custos é frequentemente 
omitida devido à dificuldade de quantificá-la com precisão em 
termos monetários. Ver Benefício intangível.
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Em espanhol: costo intangible

Em inglês: intangible cost

Custo marginal, masc. Incremento do custo total decorrente do 
acréscimo de uma unidade no volume de produção. 

Nota: matematicamente, a função de custo marginal (CMg) é 
expressa como a derivada da função de custo total (CT) sobre 
a quantidade total produzida (Q). Ver Custo; Custo total.

Em espanhol: costo marginal

Em inglês: marginal cost

Custo médio, masc. Custo total dividido pela quantidade 
produzida de um bem ou serviço em determinado período. 

Nota: pode ser obtido em relação aos custos direto, indireto 
ou total. Ver Custo; Custo direto; Custo indireto; Custo total.

Em espanhol: costo medio 

Em inglês: average cost 

Custo não operacional, masc. Custo que não remete à atividade-fim.

Notas: i) Entre os custos efetivados pela unidade, estão 
aqueles não computados no custo operacional. ii) Exemplos: 
pagamento de pessoal à disposição de outros órgãos, 
propaganda. Ver Custo; Custo operacional. 

Em espanhol: costos no operativos

Em inglês: non-operating cost

Custo operacional, masc. Valor dos recursos consumidos 
na atividade-f im de cada centro de custos e/ou de toda 
a instituição em determinado período. Ver Custo; Custo 
não operacional. 
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Em espanhol: costos operativos

Em inglês: operating cost

Custo privado, masc. Valor de todos os recursos utilizados 
pelo produtor de um bem ou serviço. Ver Custo; Custo 
social; Externalidade.

Em espanhol: costo privado

Em inglês: private cost

Custo social, masc. Somatório do valor de todos os recursos 
utilizados na produção de bens e serviços e a consequência 
da sua produção para a sociedade.

Nota: inclui o custo privado e a externalidade. Ver Custo; Custo 
privado; Externalidade. 

Em espanhol: costo social

Em inglês: social cost

Custo total, masc. Todos os custos incorridos sobre a produção de 
determinada quantidade de um bem ou serviço. 

Nota: é expresso no somatório dos custos fixos e das variáveis 
ou dos custos diretos e indiretos. Ver Custo; Custo direto; Custo 
indireto; Custo marginal.

Em espanhol: costo total 

Em inglês: total cost

Custo variável, masc. Custo que varia conforme mudanças no 
volume de produção de um produto ou serviço. 
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Notas: i) Quando somado ao custo fixo, constitui o custo total 
de determinado serviço ou produto. ii) Exemplos: insumos e 
impostos relacionados diretamente à venda de produtos e 
serviços. Ver Custo; Custo fixo.

Em espanhol: costo variable

Em inglês: variable cost

DALY, masc. pl. → Anos de vida ajustados por incapacidade. 

DAP, fem. → Disposição a pagar.

DataSUS, masc. → Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde.

DDT, fem. pl. → Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas.

Déficit público, masc. Diferença negativa entre receitas e 
despesas em contas da Administração Pública. 

Nota: exemplos de déficit: nominal, primário.

Em espanhol: déficit público

Em inglês: public deficit

Deflator, masc. Fator de correção aplicado para descontar os 
efeitos inflacionários sobre a evolução de uma série monetária. 

Nota: esse fator serve para ajustar valores correntes em valores 
reais.

Em espanhol: deflactor

Em inglês: deflator

D
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Demanda, fem. Quantidade de um bem ou serviço que os 
indivíduos desejam consumir, dadas as condições de preços e 
outros fatores extrapreço.

Nota: os outros fatores determinantes da demanda, 
considerados extrapreço, são: preço do bem substituto, 
preço do bem complementar, renda, hábito, preferência e 
expectativa. Ver Lei da oferta e da demanda; Oferta. 

Em espanhol: demanda

Em inglês: demand

Departamento de Economia da Saúde, Investimento e 
Desempenho, masc. Sin. Desid. Departamento que 
pertence à estrutura organizacional do Ministério da Saúde 
e é responsável por subsidiá-lo na promoção da eficiência 
e melhoria da alocação de recursos, por meio da Economia 
da Saúde, da avaliação de desempenho, da gestão de 
investimentos no SUS e do fomento e da elaboração de 
estudos para o acompanhamento de programas e projetos 
intersetoriais e de saúde populacional. 

Notas :  i )  O  Des id  também tem com o atr ibu ições : 

a) institucionalizar e fortalecer a economia da saúde no 
âmbito do SUS; b) acompanhar e consolidar os dados de 
gastos em ações e serviços públicos em saúde, das três 
esferas de governo, monitorando o financiamento do SUS; 
c) gerir as ferramentas do Programa Nacional de Gestão de 
Custos, Banco de Preços em Saúde e Unidade Catalogadora 
de Materiais no Ministério da Saúde. ii) Compõem o Desid: 
a Coordenação-Geral de Economia da Saúde (Cges), a 
Coordenação-Geral de Desempenho de Saúde Populacional 
(CGDESP) e a Coordenação de Gestão da Qualidade em Saúde. 
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Em espanhol: Departamento de Economía de la Salud, 
Inversione y Desarrollo 

Em inglês: Department of Health Economics, Investment 
and Development

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, 
masc. Sin. DataSUS. Departamento responsável pela criação, 
pelo acesso e pela manutenção dos sistemas de informação 
em saúde e pelo suporte técnico para informatização dos 
sistemas de interesse do SUS, em todos os entes federativos.

Nota: é um órgão da Secretaria-Executiva do Ministério da 
Saúde (SE/MS).

Em espanhol: Departamento de Informática del Sistema 
Único de Salud

Em inglês: Information Technology Department of the 
Brazilian Unified Health System (SUS)

Depreciação, fem. Perda de valor de ativos em função de desgaste 
físico, ação da natureza, obsolescência ou perda de valor de 
mercado. 

Nota: a depreciação geralmente incorre em ativos como 
equipamentos, máquinas, edificações ou veículos, mas 
também pode incorrer em ativos financeiros como títulos e 
moedas. Ver Contabilidade de custos.

Em espanhol: depreciación

Em inglês: depreciation

Desembolso, masc. Pagamento ou desencaixe financeiro 
resultante de transações econômicas. 

dep
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Nota: exemplo: pagamento pela aquisição de um lote de 
fios cirúrgicos, pela contratação de recursos humanos, 
por amortizações ou transferências. Ver Contabilidade de 
custos; Gasto.

Em espanhol: desembolso; pago

Em inglês: disbursement

Desfecho, masc. Efeito, desejado ou indesejado, decorrente de 
intervenções ou exposições que visam ao diagnóstico, ao 
tratamento ou à prevenção em saúde.

Notas: i) São variáveis escolhidas para monitorização, durante 
estudo de avaliação, do impacto que uma intervenção ou 
exposição tem na saúde de dada população. ii) A escolha por 
determinado desfecho reflete a perspectiva do estudo de 
avaliação econômica em saúde, o entendimento do curso 
clínico da doença e a conjectura analítica.

Em espanhol: desenlace

Em inglês: outcome

Desid, masc. → Departamento de Economia da Saúde, 
Investimento e Desempenho.

Despesa, fem. Gastos operacionais que não têm relação direta 
com a produção dos bens ou serviços da atividade-fim. 

Notas: i) A despesa pode ser apropriada ou não, no produto ou 
serviço, sob a forma de custo indireto. ii) Exemplos: salários da 
administração, telefone, aluguel. Ver Gasto; Gasto em saúde.

Em espanhol: gasto

Em inglês: expenditure

des



MINISTÉRIO DA SAÚDE

66

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Despesa corrente, fem. Gasto relacionado ao funcionamento das 
estruturas operacionais e que não contribuem diretamente 
para a formação ou aquisição de um bem de capital. 

Nota: exemplos: despesas com pessoal, pagamentos de juros 
da dívida, aquisição de matérias-primas e bens de consumo, 
pagamento de serviços e manutenção de equipamentos. Ver 
Bem de capital; Despesa; Despesa de capital.

Em espanhol: gasto corriente 

Em inglês: current expenditure

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. 

Em espanhol: gastos de capital

Em inglês: capital expenditure

Desvio-padrão, masc. Sin.𝞼. Medida de dispersão ou variabilidade, 
de uma sequência de valores, obtida pela raiz quadrada da 
razão entre a soma do quadrado dos desvios e o número de 
observações. 

Notas: i)  (desvio-padrão populacional, em que 

 é o valor da i-ésima observação,  é a média, e o N é o tamanho 
da população.) ii) O desvio é obtido pela subtração do valor 
observado na amostra pela média dos valores da amostra. 
ii) Quanto menor for o desvio-padrão, mais homogêneo será 
o conjunto de dados. iii) Subtrai-se o valor 1 do número de 
observações em caso de valores amostrais (desvio-padrão 
amostral S = ). 

 Ver Coeficiente de variação.

des



GLOSSÁRIO TEMÁTICO - ECONOMIA DA SAÚDE

67

Em espanhol: desviación estandar 

Em inglês: standard deviation

Detecção precoce de doenças, fem. Identificação de doenças 
e agravos a partir de estratégias de diagnóstico precoce e 
rastreamento, a fim de reduzir a morbidade e a mortalidade. 

Notas: i) Diagnóstico precoce é uma abordagem em 
pessoas com sinais e/ou sintomas suspeitos da doença. 
ii) Rastreamento é a aplicação de teste ou exame numa 
população assintomática, aparentemente saudável, com 
o objetivo de identificar doenças precocemente. Ver 
Morbidade; Mortalidade.

Em espanhol: detección precoz de enfermidades

Em inglês: early illnesses detection process

Determinação de necessidades de cuidados de saúde, fem. 
Identificação sistemática das necessidades de uma população 
para determinar o nível mais adequado do serviço de saúde.

Em espanhol: evaluación de necesidades em cuidados de salud

Em inglês: healthcare needs assessment 

Diagnóstico clínico, masc. Identificação de uma condição de 
saúde a partir de sinais e sintomas apresentados pelo paciente.

Nota: a identificação da condição de saúde pode ser realizada 
com anamnese; exames clínico, laboratorial e de imagem; e 
investigação clínico-epidemiológica.

Em espanhol: diagnóstico clínico

Em inglês: clinical diagnosis
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Dilema econômico, masc. Sin. Trade-off. Necessidade de escolha 
de um objetivo em detrimento de outro.

Em espanhol: dilema económico

Em inglês: trade-off

Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas, fem. pl. Sin. DDT. 
Documentos baseados em evidência científica que visam 
orientar melhores condutas na área da oncologia. 

Notas: i) As DDTs não se restringem às tecnologias 
incorporadas ao SUS, mas ao que pode ser oferecido aos 
pacientes oncológicos. ii) A oncologia conta com sistema 
diferenciado de financiamento dos procedimentos e 
tratamentos, no qual os centros de atenção têm autonomia 
para escolher a melhor opção para cada situação clínica. Ver 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

Em espanhol: Guías de Práctica Clínica en Oncología

Em inglês: Clinical Practice Guidelines in Oncology

Discriminação de preços, fem. Prática que consiste na venda do 
mesmo bem ou serviço a preços diferentes dependendo das 
características dos demandantes. 

Notas: i) A discriminação de preços geralmente é praticada 
quando o ofertante tem informações acerca do nível ou da 
disponibilidade de renda dos demandantes. ii) É mais fácil de 
ser implementada em mercados com pouca ou nenhuma 
concorrência, como oligopólios e monopólios. iii) Exemplo: 
uma rede de farmácias que vende o mesmo medicamento 
mais caro, em um bairro com renda mais elevada, e mais 
barato em um bairro com menor renda. Ver Assimetria de 
informação; Incerteza.

dir



GLOSSÁRIO TEMÁTICO - ECONOMIA DA SAÚDE

69

Em espanhol: discriminación de precios

Em inglês: price discrimination

Disposição a pagar, fem. Sin. DAP. Quantidade máxima de 
dinheiro que o sistema de saúde está disposto a pagar por 
resultado, benefício ou desfecho em saúde.

Nota: resultado da avaliação de custo-benefício para 
quantificar os resultados em saúde em termos monetários. 
Ver Análise de custo-benefício.

Em espanhol: disposición a pagar

Em inglês: willingness to pay (WTP)

Distribuição de renda, fem. Maneira pela qual a renda nacional é 
repartida entre a população.

Em espanhol: distribución del ingreso

Em inglês: income distribution

Econometria, fem. Ramo da ciência econômica que emprega 
métodos estatísticos para estimar relações entre diferentes 
variáveis.

Notas: i) Junção da estatística, matemática e teoria econômica. 
ii) Tem diversas aplicações, por exemplo: modelos de procura 
de cuidados e modelos de eficiência hospitalar. 

Em espanhol: econometría

Em inglês: econometrics

Economia da saúde, fem. Ramo do conhecimento que integra as 
teorias econômicas, sociais, clínicas e epidemiológicas, com o 
objetivo de aperfeiçoar a eficiência na alocação de recursos, 
para assegurar à população a melhor atenção à saúde e 
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o melhor estado de saúde possível, considerando meios 
e recursos limitados. Ver Alocação de recursos em saúde; 
Eficiência.

Em espanhol: economía de la salud 

Em inglês: health economics 

Economia de escala, fem. Situação na qual se verifica a 
diminuição do custo total médio quando ampliada a 
capacidade de produção. 

Em espanhol: economía de escala

Em inglês: economy of scale 

Economia do setor público, fem. Ramo da economia geral que 
se ocupa em estudar as causas e os efeitos da intervenção do 
Estado na economia. 

Nota: tem como princípios as equidades horizontal e vertical, 
a alocação eficiente de recursos e a regulação e correção das 
falhas de mercado.  

Em espanhol: economía del sector público 

Em inglês: public sector economics

Economia positiva, fem. Sin. Análise Positiva. Declaração 
descritiva e factual de fenômenos econômicos que busca 
estabelecer a relação causa-efeito entre as variáveis. 

Em espanhol: economía positiva 

Em inglês: positive economics

Economicidade, fem. Princípio da Administração Pública que prevê 
obtenção do resultado esperado com minimização do custo, 
mantendo os padrões de qualidade e buscando a celeridade 
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na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos.

Notas: i) A análise da economicidade pode abranger 
a verificação de práticas gerenciais, sistemas de 
gerenciamento, benchmarking de processos de compra, 
entre outros procedimentos. ii) Exemplo de economicidade: 
verificação da relação de custo-benefício. Ver Administração 
Pública; Eficiência.

Em espanhol: economicidad

Em inglês: economicity

Efeito em saúde, masc. Variação do estado inicial de determinada 
condição de saúde de indivíduos, ou de um sistema de saúde, 
atribuída a uma intervenção exógena. 

Notas: i) Mensurado por meio de indicadores como, 
por exemplo, anos de vida ajustados pela qualidade 
(AVAQ). ii) Exemplo de intervenção exógena (externa): 
implementação de novas tecnologias em saúde. 

Em espanhol: efecto en la salud 

Em inglês: health effects

Efetividade, fem. Medida dos resultados ou das consequências 
decorrentes de uma intervenção ou tecnologia de saúde, 
quando utilizada em situações não controladas.

Nota: são exemplos de condições não controladas (reais) a 
administração de um medicamento pelo próprio paciente 
em ambiente domiciliar ou o manuseio de um equipamento 
por um profissional de saúde não especializado na operação 
desse equipamento. Ver Eficácia; Eficiência.  

Em espanhol: efectividad  
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Em inglês: effectiveness 

Eficácia, fem. Medida dos resultados ou das consequências 
decorrentes de uma intervenção ou tecnologia de saúde, 
quando utilizada em situações controladas.

Nota: uma condição controlada (ideal ou experimental) é 
aquela existente durante a realização de ensaios clínicos 
controlados aleatorizados, em que se controla, por exemplo, 
a posologia de administração de uma substância ou 
medicamento, a duração do tratamento e o uso concomitante 
de outras substâncias ou medicamentos. Ver Efetividade; 
Eficiência. 

Em espanhol: eficacia 

Em inglês: efficacy 

Eficiência, fem. Grau no qual uma intervenção sanitária consegue 
obter os resultados desejados, utilizando a menor quantidade 
de recursos possível. Ver Análise de eficiência; Efetividade; 
Eficácia; Eficiência; Eficiência na alocação; Eficiência 
produtiva; Eficiência técnica; Eficiência social. 

Em espanhol: eficiencia

Em inglês: efficiency

Eficiência na alocação, fem. Maximização de receitas ou 
minimização de custos, levando em consideração as 
quantidades e os preços dos insumos usados e dos produtos 
gerados. Ver Análise de eficiência; Eficiência; Eficiência 
produtiva; Eficiência técnica; Eficiência social.

Em espanhol: eficiencia alocativa

Em inglês: allocative efficiency
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Eficiência produtiva, fem. Maximização da produção gerada em 
comparação com o consumo necessário para obtê-la.

Nota: é composta pelas eficiências técnica, alocativa e social. 
Ver Análise de eficiência; Eficiência; Eficiência na alocação; 
Eficiência técnica; Eficiência social.

Em espanhol: eficiencia productiva

Em inglês: productive efficiency

Eficiência social, fem. Proporção ótima de bens e serviços que 
maximizam a utilidade da sociedade. Ver Análise de eficiência, 
Eficiência, Eficiência na alocação; Eficiência produtiva, 
Eficiência técnica; Utilidade.

Em espanhol: eficiencia social

Em inglês: social efficiency

Eficiência técnica, fem. Combinação ótima de insumos ou 
maximização da produção de bens e/ou serviços. Ver Análise 
de eficiência; Eficiência; Eficiência na alocação; Eficiência 
produtiva; Eficiência social.

Em espanhol: eficiéncia técnica

Em inglês: technical efficiency

Elasticidade, fem. Medida de sensibilidade que relaciona as 
mudanças de determinada variável em decorrência de 
mudanças de outra variável. Ver Elasticidade; Elasticidade 
cruzada da demanda; Elasticidade do preço da oferta; 
Elasticidade-preço da demanda; Elasticidade-renda.  

Em espanhol: elasticidad 
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Em inglês: elasticity

Elasticidade cruzada da demanda, fem. Medida de sensibilidade 
da quantidade demandada de um bem em relação à variação 
no preço de outro bem.

Notas: i) Pode ser positiva quando os bens são substitutos 
(uma elevação no preço de um bem eleva a demanda pelo 
outro bem), ou negativa quando os bens são complementares 
(uma elevação no preço de um bem reduz a demanda pelo 
outro bem). ii) A sensibilidade remete à variação percentual. 

Em espanhol: elasticidad cruzada de la demanda

Em inglês: cross elasticity of demand

Elasticidade do preço da oferta, fem. Medida de sensibilidade 
da quantidade ofertada de um bem em relação à variação no 
seu preço. 

Notas: i) Em uma análise gráf ica, a elasticidade-preço 
da oferta está relacionada com a inclinação da curva de 
oferta. Quanto mais horizontal for a curva de oferta maior 
a variação da quantidade ofertada para uma variação do 
preço, ou seja, mais elástica é a oferta. Quanto mais vertical 
for a curva de oferta menor a variação da quantidade 
ofertada para uma variação do preço, ou seja, mais 
inelástica é a oferta. ii) A sensibilidade remete à variação 
percentual. Ver Demanda; Oferta.

Em espanhol: elasticidad precio de la oferta

Em inglês: offer price elasticity

Elasticidade-preço da demanda, fem. Medida de sensibilidade 
utilizada para comparar variações na demanda de um bem 
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ou serviço em função de variações de seu preço. 

Notas: i) Quando a variação percentual da quantidade 
demandada é superior à variação percentual do preço, o bem 
apresenta demanda elástica. ii) Quando a variação percentual 
da quantidade demandada é inferior à variação percentual 
do preço, o bem tem demanda inelástica. iii) Quando a 
variação percentual da quantidade demandada é equivalente 
à variação percentual do preço, o bem apresenta demanda 
de elasticidade unitária. iv) Geralmente, os medicamentos 
têm demanda inelástica, pois variações no preço não 
alteram a quantidade consumida na mesma intensidade. Ver 
Elasticidade. 

Em espanhol: elasticidad precio de la demanda 

Em inglês: price elasticity of demand

Elasticidade-renda, fem. Medida de sensibilidade utilizada para 
comparar variações na demanda de um bem ou serviço em 
função de variações na renda do consumidor. 

Notas: i) A elasticidade-renda é calculada pela razão da 
variação percentual da quantidade demandada pela variação 
percentual da renda. ii) Se a razão entre a variação percentual 
da quantidade demandada e a variação percentual do preço 
tiver um valor negativo (Er < 0), o bem em questão é inferior. 
Se o coeficiente tiver um valor positivo, poderá ser um bem 
normal ou superior. Os bens normais são aqueles cujo 
coeficiente de elasticidade-renda é superior a 0 e inferior a 1 
(0 < Er < 1). Ver Bem inferior; Bem normal; Elasticidade.

Em espanhol: elasticidad renta 

Em inglês: income elasticity

Empresa, fem. → Entidade privada. 
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Entidade filantrópica, fem. Entidade associativa civil de direito 
privado, sem fins lucrativos, que desenvolve atividade 
beneficente a favor das políticas públicas nas áreas de 
educação, saúde e assistência social.

Notas: i) O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 
Social na Área de Saúde (Cebas) é concedido pelo Ministério 
da Saúde às entidades com a finalidade de prestação de 
serviços na área de saúde, cumpridas as condições definidas 
por legislação própria. ii) As entidades com certificação Cebas 
podem ser contempladas com isenções fiscais. Ver Saúde 
complementar.

Em espanhol: entidad filantropica

Em inglês: non-profit philanthropic institution  

Entidade privada, fem. Sin. Empresa. Instituição dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 
próprio. 

Nota: destina-se a explorar alguma atividade econômica ou 
prestar algum serviço à sociedade, podendo ter fins lucrativos 
ou não.

Em espanhol: organización privada

Em inglês: private entity

Equidade, fem. Princípio segundo o qual a alocação de recursos 
é feita em função das necessidades de determinada 
população, tratando desigualmente os desiguais, de modo 
a alcançar a igualdade de oportunidades de sobrevivência, 
de desenvolvimento pessoal e social entre os integrantes de 
uma sociedade. 

Notas: i) No atendimento público de saúde, a equidade 
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é a capacidade de reconhecer necessidades de grupos 
específicos, o que permite atuar na redução das diferenças 
e reconhecer imparcialmente o direito de cada um. ii) Em 
termos econômicos, a alocação de recursos equitativa é 
realizada em função das necessidades de determinada 
população. Ver Alocação de recursos em saúde; Igualdade; 
Integralidade; Princípios constitucionais do Sistema Único de 
Saúde; Universalidade.

Em espanhol: equidad 

Em inglês: equity

Equilíbrio fiscal, masc. Condição de sustentabilidade de médio 
e longo prazos da capacidade do ente estatal em honrar suas 
obrigações financeiras. 

Notas: i) O equilíbrio fiscal está relacionado à trajetória do 
endividamento público. ii) Numa situação de equilíbrio fiscal, 
o endividamento do ente estatal avança de forma controlada 
e previsível, sem onerar a execução do orçamento de forma 
insustentável a ponto de impactar a provisão dos serviços 
públicos. iii) Um dos principais indicadores de equilíbrio fiscal 
é o resultado primário. iv) A Lei Complementar n.º 101, de 4 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), dispõe sobre 
responsabilidade na gestão fiscal. Ver Déficit público.  

Em espanhol: equilibrio fiscal

Em inglês: fiscal balance

Escassez, fem. Caráter limitado dos recursos da sociedade. 

Nota: fundamento básico da Economia que introduz dois conceitos: 
processo de escolha e custo de oportunidade. Ver Demanda; Oferta.

Em espanhol: escasez
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Em inglês: shortage

ESF, fem. → Estratégia Saúde da Família.

Esquemas de financiamento, masc. pl. Sin. Regimes de 
financiamento. Definem como os indivíduos têm acesso aos 
cuidados de saúde e os tipos de cobertura populacional.

Notas: i) É uma das dimensões analisadas pelas Contas de 
Saúde na perspectiva do System Health Accounts (SHA). 
ii) Exemplos: regimes governamentais; regimes baseados 
em pré-pagamentos voluntários; e regimes de pagamento 
direto do bolso das famílias. Ver Contas Nacionais em Saúde.

Em espanhol: esquemas de financiamiento

Em inglês: financing schemes

Estratégia Saúde da Família, fem. Sin. ESF. Modelo de 
reorganização da Atenção Básica no SUS, que visa 
promover acessibilidade, integralidade e coordenação dos 
serviços de saúde.

Notas: i) A Política Nacional de Atenção Básica (Pnab) tem na 
ESF sua estratégia prioritária para expansão e consolidação 
da Atenção Básica. ii) Conceito e notas baseados na Portaria 
GM/MS n.º 2.488, de 21 de outubro de 2011.

Em espanhol: Estrategia de Salud Familiar

Em inglês: Family Health Strategy

Estruturas de mercado, fem. pl. Modelos de classificação de 
mercado de acordo com determinadas características 
organizativas da atividade econômica.
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Notas: i) A literatura econômica comumente classifica as 
estruturas de mercados nos seguintes modelos: concorrência 
perfeita, concorrência monopolística, monopólio, oligopólio, 
monopsônio e oligopsônio. ii) As principais características 
consideradas para a classificação dos mercados nos 
modelos supracitados são: número de empresas ofertantes, 
dificuldades de ingresso no mercado, característica do 
produto ofertado e domínio sobre o preço.

Em espanhol: estructuras de los mercados

Em inglês: market structure

Externalidade, fem. Efeito da tomada de decisões de um agente 
econômico sobre o bem-estar de terceiros que não estão 
envolvidos diretamente com a atividade. 

Notas: i) Existem externalidades negativas e positivas. ii) O 
aumento do nível de educação contribui para melhores hábitos ou 
comportamentos da população, desonerando o sistema de saúde. Ver 
Agentes econômicos em saúde; Falhas de mercado.

Em espanhol: externalidad

Em inglês: externality

Faec, masc. → Componente do Fundo de Ações Estratégicas e 
Compensação.

Falhas de mercado, fem. pl. Incapacidade de alguns mercados de alocarem 
eficientemente os recursos. 

Notas: i) A ausência de autorregulação pode gerar falhas de mercado. 
ii) A presença de oligopólio e monopólio, a assimetria de informações 
e as externalidades são tipos de falhas de mercado presentes no setor 
saúde. Ver Assimetria de informações; Bem público; Externalidade; 
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Monopólio; Monopsônio; Oligopólio; Oligopsônio. 

Em espanhol: fallos de mercado

Em inglês: market failure

Farmacoeconomia, fem. Aplicação das ferramentas da teoria 
econômica no campo da Assistência Farmacêutica, que 
identificam, calculam e comparam custos, riscos e benefícios 
de produtos, serviços e programas farmacêuticos, bem como 
determinam as alternativas com melhores resultados, tendo 
em vista os recursos investidos.

Nota: são exemplos de farmacoeconomia a gestão de serviços 
farmacêuticos, a avaliação da prática profissional e a avaliação 
econômica de medicamentos. Ver Economia da saúde. 

Em espanhol: farmacoeconomía 

Em inglês: pharmacoeconomics 

FES, masc. → Fundo Estadual de Saúde. 

Financiamento, masc. Modalidade de destinação de recursos monetários 
para a execução de um gasto específico, seja para a realização de um 
investimento seja para a obtenção de um bem. Ver Agentes de 
financiamento; Esquemas de financiamento; Financiamento 
em saúde; Fluxo do financiamento. 

Em espanhol: financiación

Em inglês: financing

Financiamento em saúde, masc. Mecanismo de transferência e 
alocação de recursos financeiros no sistema de saúde para 
atividades de promoção, prevenção e assistência à saúde. Ver 
Agentes de financiamento; Esquemas de financiamento; 
Financiamento; Fluxo do financiamento; Orçamento da 
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Seguridade Social.

Em espanhol: financiación de la salud

Em inglês: healthcare financing

Financiamento per capita, masc. Modalidade de destinação de recursos 
monetários para subsidiar serviços e insumos de saúde em que a entidade 
financiadora destina ao prestador uma quantidade fixa de recursos por 
pessoa. Ver Capitação. 

Em espanhol: financiación per cápita

Em inglês: per capita financing 

Financiamento público em saúde, masc. Mecanismos de 
transferência e alocação de recursos financeiros pelo governo 
destinados a ações e serviços públicos em saúde. 

Notas: i) No Brasil, a Emenda Constitucional (EC) n.º 29, de 
13 de setembro de 2000, determinou aplicação mínima de 
recursos em ações e serviços públicos de saúde (ASPS), que 
foi, posteriormente, regulamentada pela Lei Complementar 
n.° 141, de 13 de janeiro de 2012, e, no caso da União, modificada 
pelas ECs n.º 86, de 17 de março de 2015, e n.º 95, de 27 de 
junho de 2016. ii) Atualmente, os gastos em ASPS da União não 
podem ser inferiores aos valores do exercício imediatamente 
anterior, corrigidos pela variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA). iii) Os estados e os municípios 
devem aplicar, respectivamente, 12% e 15% da receita de 
impostos e transferências legais em saúde. Ver Ações e 
serviços públicos de saúde; Orçamento da Seguridade Social.

Em espanhol: financiación pública en salud

Em inglês: public health financing
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Fluxo do financiamento, masc. Diagrama que identifica quem 
realizou os gastos em saúde e como o recurso foi utilizado.

Em espanhol: flujos financieros

Em inglês: financial flows

FMS, masc. → Fundo Municipal de Saúde. 

FNS, masc. → Fundo Nacional de Saúde. 

Fundo de saúde, masc. Fundo ou conta específica que engloba os 
recursos destinados ao setor saúde. 

Nota: os recursos podem ser provenientes de doações, rendimentos 
e transferências. Ver Fundo Estadual de Saúde; Fundo 
Municipal de Saúde; Fundo Nacional de Saúde.

Em espanhol: fondo de salud

Em inglês: public health fund

Fundo Estadual de Saúde, masc. Sin. FES. Fundo ou conta em que 
são depositados todos os recursos 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. 

Em espanhol: Fondo Departamental de Salud

Em inglês: State Health Fund

Fundo Municipal de Saúde, masc. Sin. FMS. Fundo ou conta em que 
são depositados todos os recursos repassados ao município, pelo 
Ministério da Saúde e pelo estado, para serem utilizados na saúde, 
bem como aqueles destinados à saúde pelo próprio município. Ver 
Fundo de saúde; Fundo Estadual de Saúde; Fundo Nacional de Saúde. 
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Em espanhol: Fondo Local de Salud

Em inglês: Municipal Health Fund

Fundo Nacional de Saúde, masc. Sin. FNS. Órgão gestor dos 
recursos financeiros do SUS. 

Nota: o FNS é o gestor financeiro dos recursos destinados ao 
SUS na esfera federal, cujos valores destinam-se a financiar 
as despesas correntes e de capital do Ministério da Saúde, 
de seus órgãos e de entidades das administrações direta e 
indireta integrantes do SUS. Ver Fundo Estadual de Saúde; 
Fundo Municipal de Saúde; Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
Lei Orçamentária Anual; Plano Plurianual.

Em espanhol: Fondo Nacional de Salud

Em inglês: National Health Fund 

Gasto, masc. Dispêndio financeiro realizado por uma entidade para 
aquisição de um bem ou serviço. 

Notas: i) O gasto é um conceito geral que, a depender de como 
será usado o bem ou o serviço adquirido, pode ser classificado 
como custo, despesa, investimento ou perda. ii) Por ser uma 
aquisição onerosa de recursos econômicos, o gasto sempre 
provoca a obrigação de pagar; porém pagamento e gastos 
são eventos distintos, que podem ocorrer em momentos 
diferentes. Ver Custo; Desembolso; Despesa; Investimento.  

Em espanhol: gasto

Em inglês: expenditure

Gasto em saúde, masc. Recursos financeiros aplicados na atenção e nos 
cuidados de saúde. 
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Nota: os gastos podem ser feitos por pessoas, grupos, países ou 
instituições públicas e privadas. Ver Custo de cuidados de saúde; 
Despesa; Gasto.

Em espanhol: gastos en salud

Em inglês: health expenditures

Gastos catastróficos em saúde, masc. pl. Desembolsos diretos 
que ultrapassam 40% da renda familiar disponível após a 
exclusão dos gastos de subsistência.

Nota: essas despesas expõem os indivíduos à pobreza. 

Em espanhol: gasto catastrófico en salud

Em inglês: catastrophic health expenditure

Gasto tributário, masc. Gastos indiretos do governo, realizados 
por intermédio do sistema tributário, para atender objetivos 
econômicos e sociais. 

Notas: i) É uma exceção ao sistema tributário de 
referência, que reduz a arrecadação potencial e aumenta 
a disponibilidade econômica do contribuinte. ii) Quando 
o governo não atende adequadamente a população com 
os serviços de sua responsabilidade, o gasto tem caráter 
compensatório; e quando o governo tem a intenção de 
desenvolver determinado setor ou região, tem caráter 
incentivador. iii) É realizado por meio de desoneração legal 
de tributo e da renúncia de receita pública. Ver Benefício 
fiscal; Incentivo fiscal.

Em espanhol: gasto tributario 
Em inglês: tax expenditure

GBD, fem. → Carga Global de Doenças.
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Gestão de custos, fem. Ação de gerir recursos e depurar processos com a 
finalidade de utilizar informações acerca de custos para subsidiar a 
alocação de recursos e o processo decisório. 

Em espanhol: gestión de costos

Em inglês: cost management

Gestão dos gastos em saúde, fem. Estratégia utilizada para 
monitoramento, alocação e avaliação dos gastos de qualquer 
sistema de produção de bens e serviços de saúde, visa maior 
eficiência. Ver Despesa; Gasto. 

Em espanhol: gestión de gastos en salud

Em inglês: control of health expenditures

Grupo de centros de custos, masc. Agrupamento dos centros de 
custos que desenvolvem funções semelhantes. Ver Centro de custos; 
Tipos de centros de custos. 

Em espanhol: grupo de centros de costos

Em inglês: cost center group

Homecare, masc. Ver sin. Atenção Domiciliar.

Igualdade, fem. Princípio fundamental do SUS, baseado na 
premissa de que todos devem ter acesso à assistência à saúde, 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

Nota: conceito baseado na Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 
1990. Ver Equidade; Integralidade; Princípios constitucionais 
do Sistema Único de Saúde; Universalidade.
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Em espanhol: igualdad
Em inglês: equality

Imposto direto, masc. Imposto que incide diretamente 
sobre a renda, o patrimônio e o benef ício dos indivíduos 
ou das entidades. 

Nota: o contribuinte (pessoa f ísica ou jurídica) 
paga diretamente ao governo, conforme a esfera 
(federal, estadual ou municipal). Ver Imposto indireto; 
Regressividade; Progressividade.
Em espanhol: impuesto directo
Em inglês: direct tax

Imposto indireto, masc. Imposto que recai sobre o consumo e a 
circulação de bens e serviços. 

Nota: esse tipo de imposto incide sobre o que é consumido 
independentemente da remuneração recebida. Ver Imposto 
direto; Progressividade; Regressividade.

Em espanhol: impuesto indirecto

Em inglês: indirect tax

Incentivo, masc. Mecanismo de indução, de indivíduos ou 
entidades, para adotar determinado comportamento. 

Notas: i) O incentivo pode assumir diferentes formas, 
monetárias ou não. ii) Incentivos não monetários podem 
ocorrer por isenção fiscal, políticas públicas, capacitação 
profissional, entre outros. Ver Incentivo fiscal; Incentivo para 
ações estratégicas.

Em espanhol: incentivos

imp
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Em inglês: incentive

Incentivo fiscal, masc. Eliminação ou redução, direta ou indireta, 
do ônus tributário, independentemente de prazo. 

Notas: i) É uma forma de benefício fiscal. ii) Exemplos: isenção, 
redução da base de cálculo, crédito presumido, redução de 
taxas, deduções, amortizações, entre outros. iii) Pode ser 
praticado pelos governos federal, estadual ou municipal, 
objetivando atrair investidores para a produção ou estimular 
consumidores para a aquisição de bens ou serviços. Ver 
Incentivo; Incentivo para ações estratégicas; Renúncia fiscal.

Em espanhol: incentivo fiscal

Em inglês: tax incentive

Incentivo para ações estratégicas, masc. Recursos financeiros 
federais para Atenção Primária à Saúde destinados às 
especificidades e prioridades em saúde dos municípios.

Nota: é um dos eixos de financiamento da Atenção Primária 
à Saúde pelo Programa Previne Brasil. Ver Atenção Primária 
à Saúde.

Em espanhol: incentivo para acciones estratégicas

Em inglês: incentives for strategic and priority actions

Incerteza, fem. Ausência de previsibilidade do comportamento 
do mercado em determinada conjuntura e que, 
consequentemente, traz insegurança aos investidores.

Notas: i) A incerteza é uma situação não aferível a partir da 
teoria das probabilidades, ao contrário do risco, que pode ser 
aferido. ii) Quanto maior a incerteza maior a preferência pela 
liquidez. Ver Preferência pela liquidez.

Em espanhol: incertidumbre
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Em inglês: uncertainty

Indicador de saúde, masc. Medida-síntese que expressa 
dimensões do estado de saúde de determinado grupo ou 
população.  

Notas: i) A Rede Interagencial de Informações para a Saúde 
(Ripsa) é uma base desses indicadores periodicamente 
atualizada. ii) As principais modalidades de indicadores são: 
demográficos, socioeconômicos, morbidade, mortalidade, 
fatores de risco e proteção, recursos, cobertura, entre outros. 
Ver Morbidade; Mortalidade.

Em espanhol: indicador de salud

Em inglês: health indicator

Índice de concentração de mercado, masc. Indicador econômico 
que mede a participação de mercado de um setor, segmento 
ou ramo de atividade.

Nota: exemplos de medidas: taxa de concentração 
de mercado, curva ABC, market share e índice de 
Herf indahl-Hirschman.

Em espanhol: índice de concentración del mercado

Em inglês: market concentration index

Índice de desempenho, masc. Indicador que mede a atuação 
organizacional para identificar a capacidade de uma instituição.

Nota: a capacidade pode estar atrelada à produção, à gestão, 
à qualidade.  

Em espanhol: índice de rendimiento
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Em inglês: performance index

Índice de preços, masc. Indicador econômico que mede as 
variações percentuais registradas nos preços de um conjunto 
de bens ou serviços de diferentes setores ou regiões, em 
dado período. 

Notas: i) Os índices de preços são utilizados para aferir o 
comportamento dos preços na economia, sendo uma 
ferramenta para mensurar a inflação ou a deflação. ii) No 
Brasil, os principais índices de preços são produzidos pelas 
seguintes instituições: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) – Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC); 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) – Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA), Índice de Preços ao Consumidor (IPC), Índice 
Nacional de Custo da Construção (INCC) e Índice Geral de 
Preços – Mercado (IGP-M); e Departamento Intersindical de 
Estudos Estatísticos e Socioeconômicos (Dieese) – Índice de 
Custo de Vida (ICV-Dieese). Ver Índice de concentração de 
mercado; Inflação.

Em espanhol: índice de precios

Em inglês: price index

Índice do estado de saúde, masc. Ver sin. Medida do estado de 
saúde.

Indução da demanda em saúde, 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, pois 
condiciona a escolha dos consumidores por bens ou serviços. Ver 
Assimetria de informação; Externalidade; Falhas de mercado.
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Em espanhol: inducción de demanda en salud

Em inglês: induced  healthcare demand

Inflação, fem. Aumento dos preços de bens e serviços de uma economia. 

Nota: a redução do nível geral de preços de uma economia é 
chamada de deflação. Ver Índice de preços.

Em espanhol: inflación

Em inglês: inflation

Informação assimétrica, fem. Ver sin. Assimetria de informação.

Insumo, masc. Sin. Input. Recurso empregado no processo de 
produção de bens e/ou serviços.

Nota: considerando a produção de saúde como um processo, 
os insumos são camas hospitalares, médicos, alimentação 
etc. Ver Bem intermediário.

Em espanhol: insumo

Em inglês: input

Integralidade, fem. Princípio fundamental do SUS, baseado 
na premissa de que todos devem ter garantia ao acesso à 
assistência – entendida como conjunto articulado e contínuo 
das ações e dos serviços preventivos e curativos, individuais 
e coletivos – em todos os níveis de complexidade do sistema.

Nota: conceito baseado na Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 
1990. Ver Equidade; Igualdade; Princípios constitucionais do 
Sistema Único de Saúde; Universalidade. 

Em espanhol: integridad

Em inglês: integrity
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Investigação de resultados em saúde, fem. Atividade 
multidisciplinar que, em condições de prática clínica habitual 
ou efetividade, utiliza métodos de investigação experimentais 
ou observacionais para quantificar, analisar e interpretar os 
resultados das intervenções em saúde. Ver Avaliação de 
tecnologias em saúde.

Em espanhol: investigación de resultados en salud; IRS

Em inglês: health outcomes research

Investimento, masc. Destinação de recursos voltados à ampliação da 
capacidade produtiva da economia. 

Notas: i) São exemplos de investimento: construção de um novo 
hospital ou ambulatório, e aquisição de máquinas e equipamentos 
novos. ii) O conceito de investimento é amplo e muda a depender da 
área de atuação, como nas finanças, na contabilidade e na economia. 

Em espanhol: inversion

Em inglês: investment

Judicialização da saúde, fem. Fenômeno que se caracteriza 
pela interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas 
de saúde, por intermédio de ações judiciais, geralmente no 
sentido de garantir acesso a bens e serviços com base no 
direito a saúde, assegurado constitucionalmente.

Nota: reflete o surgimento do protagonismo do Poder 
Judiciário como agente ativo na implementação de políticas 
públicas e na efetivação de direitos. 

Em espanhol: judicialización de la salud 

Em inglês: judicialization of health care 
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LDO, fem. → Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Lei antitruste, fem. Lei que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência (SBDC) e dispõe sobre a prevenção e a 
repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada 
pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, 
livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos 
consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. 

Nota: a Lei n.º 1.529, de 30 de novembro de 2011, regulamenta a 
lei antitruste. Ver Assimetrias de informação; Externalidades; 
Falhas de mercado.

Em espanhol: ley antimonopolio

Em inglês: antitrust law

Lei da oferta e da demanda, fem. Premissa segundo a qual o valor 
de um bem ou serviço é determinado pela interação entre a 
sua oferta e a respectiva demanda no mercado. 

Notas: i) Espécie de “mão invisível” que regula a atividade 
econômica. ii) É como se dá o sistema de preços. Ver Demanda; 
Oferta. 

Em espanhol: ley de oferta y demanda

Em inglês: law of supply and demand

Lei de Diretrizes Orçamentárias, fem. Sin. LDO. Lei que 
compreende as metas e prioridades da Administração 
Pública Federal, estabelece as diretrizes de política fiscal 
e as respectivas metas, em consonância com a trajetória 
sustentável da dívida pública, orienta a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), dispõe sobre as alterações na 
legislação tributária e estabelece a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento. 

Notas: i) A iniciativa de elaboração da LDO é do Poder 
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Executivo, e sua periodicidade é anual. ii) Integram a LDO: 
o Anexo de Metas Fiscais, o Anexo de Riscos Fiscais, e o 
anexo com a previsão de agregados f iscais e a proporção 
dos recursos para investimentos que serão alocados na 
Lei Orçamentária Anual. iii) Os outros entes federativos 
têm as suas próprias LDOs. iv) Def inição conforme a 
Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, art. 165, 
§ 2º, a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), e a Lei n.º 32, de 17 de 
março de 1964 (Normas Gerais de Direito Financeiro). Ver 
Lei Orçamentária Anual; Plano Plurianual.

Em espanhol: Ley de Directrices Presupuestarias

Em inglês: Budget Guidelines Law

Lei Orçamentária Anual, fem. Sin. LOA. Lei que estima a receita e fixa 
a despesa para cada exercício financeiro, discriminadamente, 
de forma a evidenciar a política econômico-financeira e 
o programa de trabalho do governo, e está organizada nos 
orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento das 
empresas estatais. 

Notas: i) Inclui todos os órgãos e entidades da Administração 
direta e indireta e os fundos especiais, nesses últimos 
compreendidos os fundos de saúde. ii) Os outros entes 
federativos têm as suas próprias LOAs. iii) Consultar 
a Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, a Lei 
Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), e a Lei n.º 32, de 17 de março de 1964 
(Normas Gerais de Direito Financeiro). Ver Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; Plano Plurianual.

Em espanhol: Ley del Presupuesto Anual
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Em inglês: Budget Act

Liberalismo, masc. Doutrina que tem como princípio fundamental 
a sustentação da liberdade individual como elemento 
orientador da vida política e econômica.  

Notas: i) Trata-se de uma doutrina de natureza moral por 
preconizar o valor fundamental da liberdade individual 
enquanto pilar do comportamento social, bem como 
balizador das ações do Estado (dimensão negativa da 
atuação estatal) que assegura as conquistas dos indivíduos 
no campo dos direitos. ii) O contexto histórico de surgimento 
do liberalismo é o da Revolução Gloriosa inglesa (1688), o 
qual está associado à exigência e à garantia de direitos civis 
(direito à vida, à liberdade de expressão, à manifestação 
religiosa e direito à propriedade) em contestação ao Estado 
absolutista. iii) John Locke (1632-1704) é considerado o pai do 
liberalismo político. Ele parte da concepção de jusnaturalismo 
para defender que os direitos dos indivíduos são inerentes à 
condição humana, daí a formulação do princípio dos direitos 
naturais, sobretudo a liberdade e a propriedade. Tal concepção 
constitui um limite ao poder do Estado. iv) O liberalismo está 
associado à emergência do pensamento humanista, bem 
como do jusnaturalismo – o primeiro coloca o humano como 
protagonista do seu próprio destino, e o segundo o coloca 
na condição de detentor de direitos. v) No que concerne à 
relação entre liberalismo e democracia, há de se ressaltar 
que, em um primeiro momento, direitos naturais não se 
traduziram em direitos universais. Essa convergência foi o 
produto histórico do avanço do processo de democratização 
das sociedades. vi) No campo econômico, a principal 
influência para o desenvolvimento do liberalismo foi Adam 
Smith (1723-1790). Ao entender que o mercado é o ambiente 
no qual está fundada, por meio da divisão social do trabalho, a 
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sociabilidade dos indivíduos na sociedade moderna, nele deve 
prevalecer a liberdade individual com restrições à intervenção 
estatal. Nessa perspectiva da ampla liberdade individual, 
em que predomina o indivíduo conduzindo a sua própria 
vida e agindo em seu próprio interesse, é que Adam Smith 
constrói uma ética na qual os vícios privados convertem-se 
em benefícios públicos.     

Em espanhol: liberalismo

Em inglês: liberalism

Licitação, fem. Procedimento administrativo mediante o qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o 
contrato de seu interesse. 

Nota: desenvolve-se por meio de uma sucessão ordenada de 
atos vinculantes, o que propicia igual oportunidade a todos os 
interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios 
administrativos. Ver Modalidade de licitação.

Em espanhol: licitación

Em inglês: bidding

LOA, fem.→ Lei Orçamentária Anual. 

Mecanismo de mercado, masc. Forma de funcionamento dos 
mercados, na qual os indivíduos avaliam os interesses e 
recursos disponíveis para determinar preços e quantidades de 
bens e serviços, no intuito de alcançarem níveis mais elevados 
de utilidade. 

Notas: i) Espécie de “mão invisível” que regula a atividade 
econômica. ii) É como se dá o sistema de preços.

Em espanhol: mecanismo de mercado
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Em inglês: market mechanism

Mediana, fem. Sin. Quartil dois; Segundo quartil. Medida de 
posição que representa a separação ao meio de uma 
sequência ordenada de valores. 

Notas: i) A probabilidade de se obter um valor menor que a 
mediana é igual à probabilidade de se obter um valor maior, 
ou seja, ambas de 50%. ii) Não é influenciada por valores 
extremos. Ver Medidas de tendência central; Medidas 
separatrizes. 

Em espanhol: mediana 

Em inglês: median 

Medicamentos, masc. pl. Produtos farmacêuticos tecnicamente 
obtidos ou elaborados com finalidades profiláticas, curativas, 
paliativas ou para fins diagnósticos.

Notas: i) Conceito baseado na Lei n.° 5.991, de 17 de dezembro 
de 1973. ii) A Política Nacional de Medicamentos (PNM) foi 
aprovada pela Portaria GM/MS n.º 3.916, de 30 de outubro de 
1998. iii) O Brasil tem uma lista de medicamentos que deve 
atender às necessidades de saúde prioritárias da população 
brasileira, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
(Rename), que é atualizada a cada dois anos. Ver Assistência 
Farmacêutica; Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica; Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica; Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica; Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (Rename).

Em espanhol: medicamentos

Em inglês: medicine

med
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Medida do estado de saúde, fem. Sin. Índice do estado de 
saúde. Indicador de estado de saúde em nível individual ou 
populacional.

Nota: exemplos: autopercepção de saúde, expectativa de vida. 

Em espanhol: medida de estado de salud

Em inglês: measures of health status

Medidas de tendência central, fem. pl. Medidas que 
podem representar um conjunto de dados por meio de 
um valor central. 

Nota: exemplos: média, mediana, moda e ponto médio. 
Ver Mediana. 

Em espanhol: medidas de tendencia central

Em inglês: measures of central tendency

Medidas separatrizes, fem. pl. Medidas responsáveis por separar 
uma sequência ordenada de valores em partes que contêm a 
mesma quantidade de elementos da série. 

Nota:  exemplos: quartis, quintis, decis e percentis. 
Ver Mediana .

Em espanhol: medidas de separación

Em inglês: separating measures

Mercado de bens e serviços de saúde, masc. Estrutura na qual ocorre 
o encontro de ofertantes e demandantes para a transação de bens e 
serviços relacionados com o setor saúde. 

Notas: i) São exemplos de mercados de bens e serviços de saúde: 

mer
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mercado de medicamentos, mercado de planos e seguros de saúde, 
mercado de mão de obra especializada. ii) O mercado de bens e 
serviços de saúde diferencia-se dos demais em função da prevalência 
das seguintes características: assimetria de informações (exemplos: 
informação diferente fornecida para paciente e médico a respeito de 
um medicamento), barreiras à entrada de novas empresas (exemplos: 
patentes, custos de entrada de novas empresas elevado), e essencialidade 
(exemplos: bens necessários para manter a condição de saúde). 

Em espanhol: mercado de bienes y servicios de salud

Em inglês: market of  health goods and services

Metanálise, fem. Método estatístico utilizado para revisar e 
interpretar criticamente os resultados combinados de 
investigações primárias, a fim de obter sínteses quantitativas 
acerca dos efeitos das tecnologias em saúde que nortearão 
decisões. Ver Avaliação de tecnologias em saúde.

Em espanhol: metanálisis 

Em inglês: meta-analysis

Método ABC, masc. Ver sin. Custeio ABC.

Metodologias de apuração de custos, fem. pl. Conjunto de 
regras e etapas sistematizadas empregadas com o objetivo 
de dimensionar os custos de bens produzidos, de serviços 
prestados ou de programas oferecidos por instituições ou 
órgãos específicos. 

Nota: são exemplos de métodos de apuração de custos: 
custeio por absorção e custeio ABC. Ver Custeio ABC; Custeio 
por absorção.

Em espanhol: métodos de evaluación de costos

met
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Em inglês: costing methods

MHT, masc. → Monitoramento do horizonte tecnológico.

Microcusteio, masc. Abordagem detalhada de medição que 
emprega o uso de métodos para calcular o custo individual 
do paciente com base nos recursos utilizados ao longo do seu 
tratamento. 

Em espanhol: microcosteo

Em inglês: micro-costing

Micro-orçamento, masc. Estimativa de custo para cada recurso 
utilizado em um programa. Ver Recursos.

Em espanhol: micropresupuesto

Em inglês: micro budget

Modalidade de licitação, fem. Processo com características 
próprias e únicas que conduz as compras de produtos e de 
serviços públicos. 

Notas: i) Foi instituída, em 1º de abril de 2021, a nova Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos n.º 14.133. ii) A Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, será revogada após decorridos dois anos da 
publicação da nova Lei de Licitações. iii) As modalidades de 
licitação são: pregão, concorrência, leilão, diálogo competitivo 
(inserida na nova Lei de Licitações), concurso, tomada de 
preços (extinta pela nova Lei de Licitações), carta-convite 
(extinta pela nova Lei de Licitações). 

Em espanhol: modalidad de licitación

mod
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Em inglês: bidding process

Modelo de Markov, masc. Modelo estocástico que considera as 
probabilidades de transição entre os diferentes estágios de 
uma doença em um processo recursivo.

Notas: i) Os estágios de uma doença compreendem o 
estado, a situação ou a condição do paciente, por exemplo: 
saudável, doente e morto. ii) O processo recursivo remete 
aos processos dinâmicos que se baseiam nas transições 
probabilísticas entre os estados atual e futuros. iii) Na 
economia da saúde, os modelos de Markov consideram 
tanto o uso de recursos quanto os desfechos o ponto 
forte desse tipo de modelagem. iv) Os modelos de Markov 
prestam apoio aos problemas de decisão envolvendo 
incertezas em um período contínuo de tempo. v) É 
utilizado para simular o caminho percorrido pelo 
indivíduo ao longo de um número f inito de estados de 
saúde e acumulando as consequências que aparecem 
ao longo da evolução da doença, por exemplo: anos 
de vida salvos, anos de vida ajustados pela qualidade 
(QALY) e custos. vi) A modelagem pode ser realizada por 
microssimulação ou simulação de coortes. 

Em espanhol: modelo markoviano

Em inglês: Markov model

Modelos de pagamento, masc. pl. Sin. Modelos de remuneração. 
Sistemas de alocação de recursos no setor saúde.

Nota: são exemplos: capitação, pagamento por desempenho, 
grupos relacionados ao diagnóstico (diagnostic related 
groups – DRG), orçamento global, orçamento por item de 
linha, pagamento por diária, pagamento por pacote de 
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cuidados (bundled payment). Ver Capitação; Pagamento 
por desempenho.

Em espanhol: modelos de pago

Em inglês: payment system

Modelos de remuneração, masc. pl. Ver sin. Modelos de 
pagamento.

Monitoramento do horizonte tecnológico, masc. Sin. MHT. 
Investigação metódica de evidências para identificar 
tecnologias novas e emergentes e antecipar os impactos que 
possam causar no sistema de saúde, bem como disseminar 
informações que sejam relevantes para os tomadores de 
decisão.

Notas: i) Analisa potencialidades, ameaças, oportunidades e 
desenvolvimentos prováveis de tecnologias, sem restringir 
o pensamento e o planejamento atuais. ii) Permite explorar 
questões novas e inesperadas, bem como problemas ou 
tendências persistentes. 

Em espanhol: monitoreo del horizonte tecnológico

Em inglês: technologic horizon scanning

Monopólio, masc. Estrutura de mercado que se caracteriza pela existência 
de apenas um ofertante de determinado bem ou serviço a um grande 
número de demandantes, e tem significativo controle sobre o preço. 

Nota: os produtos oferecidos pela empresa monopolista não têm 
substitutos próximos. Ver Monopsônio; Oligopólio.

Em espanhol: monopolio

Em inglês: monopoly

mon
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Monopsônio, masc. Estrutura de mercado que se caracteriza pela 
existência de um único demandante de determinado bem ou serviço. 
Ver Monopólio; Oligopsônio. 

Em espanhol: monopsonio

Em inglês: monopsony

Montante, masc. Ver sin. Valor futuro (2).

Morbidade, fem. Variável que indica qualquer desequilíbrio no 
estado de bem-estar psicológico, fisiológico ou social do 
indivíduo ou em uma população.

Notas: i) Determinados Sistemas de Informação em Saúde 
possibilitam o monitoramento da morbidade e fornecem 
aos gestores subsídios para elaboração de políticas públicas. 
ii) Pode ser estudada por indicadores, como incidência, 
prevalência e outros. Ver Indicador de saúde; Sistema de 
Informação em Saúde.

Em espanhol: morbilidad

Em inglês: morbidity

Mortalidade, fem. Variável que indica os óbitos que ocorrem em 
uma população.

Notas: i) As declarações de óbitos são fonte de informação 
sobre as causas de morte da população. ii) Pode ser expressa 
como uma taxa em porcentagem da população total ou 
qualquer parte dela. iii) O Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) reúne os dados quantitativos e qualitativos 
acerca dos óbitos ocorridos no Brasil. Ver Indicador de saúde; 
Sistema de Informação em Saúde.

Em espanhol: mortalidade

Em inglês: mortality

mor
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Mutualismo, masc. Forma de organização sem finalidade lucrativa, 
promovida por associações mutualistas autônomas e independentes, 
que visa ao auxílio mútuo em situações de carência ou à promoção do 
melhoramento das condições de vida dos associados. 

Notas: i) Em geral, é do tipo associativo e de inscrição facultativa. 
ii) Consiste em uma forma voluntária de realização do ideal da 
solidariedade e do desenvolvimento pessoal. iii) Na América Latina, 
as associações mutualistas desempenham um importante papel no 
fornecimento de serviços e bens nas áreas da saúde e da assistência 
social. iv) Exemplos de serviços que uma mutualidade de saúde pode 
oferecer são: seguros e intervenção financeira em termos de riscos 
sociais, defesa dos interesses dos membros, educação para a saúde e 
informação dos membros, serviço de ajuda mútua e de solidariedade 
e organização dos cuidados de saúde.

Em espanhol: mutualismo

Em inglês: mutualism

Nats, masc. pl. → Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde.

Necessidades em saúde, fem. pl. Demandas de saúde e 
vulnerabilidades sociais que prejudicam o bem-estar dos 
indivíduos. 

Em espanhol: evaluación de necesidades en salud

Em inglês: health needs assessment

Notificação compulsória, fem. Reporte obrigatório à autoridade 
de saúde, realizado pelos profissionais ou responsáveis pelos 
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estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, acerca da 
ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo 
ou evento de saúde pública previamente estabelecidos em 
legislação específica. 

Nota: a lista nacional de notificação compulsória de doenças, 
agravos e eventos de saúde pública foi estabelecida pela 
Portaria de Consolidação GM/MS n.º 04, de 28 de setembro de 
2017, Anexo V.

Em espanhol: notificación obligatoria

Em inglês: compulsory notification

Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde, masc. pl. 
Sin. Nats. Equipes multidisciplinares responsáveis por 
promover e difundir a área de avaliação de tecnologias em 
saúde, utilizando evidências científ icas para auxiliar na 
tomada de decisão.

Nota: estratégia do Ministério da Saúde para expansão 
da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde 
(Rebrats) nos serviços de saúde. Ver Agência de Avaliação 
de Tecnologias em Saúde; Avaliação de tecnologias em 
saúde; Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
no Sistema Único de Saúde; Rede Brasileira de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde.

Em espanhol: Centros de Evaluación de Tecnologías en Salud

Em inglês: Health Technology Assessment Centers

Obsolescência precoce, fem. Redução da vida útil de bens e serviços 
induzida pela rápida evolução tecnológica e disponibilização de 
substitutivos com o objetivo de dinamizar a produção e induzir o 
consumo. Ver Obsolescência programada. 

O
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Em espanhol: obsolescencia temprana

Em inglês: early obsolescence

Obsolescência programada, fem. Redução programada ou intencional 
da vida útil de produtos para que percam a funcionalidade ou 
sejam considerados precocemente ultrapassados, a fim de 
induzir o consumo de novos itens. Ver Obsolescência precoce. 

Em espanhol: obsolescencia planificada; obsolescencia 
programada

Em inglês: planned obsolescence

OCDE, fem. → Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico. 

Odds ratio, fem. Sin. Razão de chances. 

Oferta, fem. Quantidade de um bem ou serviço que os produtores 
desejam oferecer no mercado a determinado preço em um 
dado período. 

Notas: i) A oferta representa um desejo, uma intenção de 
venda dos produtores, e não a venda efetiva de um bem ou 
serviço. Ofertar não é sinônimo de vender. A venda só ocorre 
se houver algum consumidor disposto a pagar pelo preço 
ofertado. ii) Oferta e quantidade ofertada são diferentes. A 
quantidade ofertada é um valor, a expressão numérica da 
quantidade que se pretende produzir a determinado preço. 
A quantidade e o preço ofertados estão condicionados à 
estrutura do mercado e à estrutura de custos da empresa. Ver 
Demanda; Monopólio; Oligopólio.

Em espanhol: oferta

ofe
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Em inglês: supply

Oferta de serviços públicos de saúde ,  fem.  Serviços de 
saúde disponibilizados pelo governo à sociedade em 
quantidades limitadas. 

Notas: i) Essa oferta se caracteriza por não ser regulada pelo 
mecanismo de preços, visto não exigir contrapartida de 
pagamento. ii) A forma de acesso à quantidade disponibilizada 
se dá pelo estabelecimento de prioridades de atendimento e de 
agendamento e espera. iii) Apesar de essa oferta não ser precificada, 
tem custos financiados pelos orçamentos públicos federal, estadual 
e municipal.

Em espanhol: prestación de servicios de salud pública

Em inglês: provision of public health services

Oligopólio, masc. Estrutura de mercado caracterizada por um 
pequeno número de empresas que oferecem e controlam, 
de forma significativa, o preço e a quantidade de um produto 
para um grande número de demandantes. 

Nota: alguns autores costumam conceituar o oligopólio como 
uma situação na qual, mesmo havendo grande quantidade 
de ofertantes, um pequeno número de firmas detém 
uma parcela considerável desse mercado. Ver Monopólio; 
Oligopsônio.

Em espanhol: oligopolio

Em inglês: oligopoly

Oligopsônio, masc. Estrutura de mercado em que o número 
de compradores de determinado bem ou serviço é muito 
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pequeno ou está concentrado em um grupo reduzido de 
empresas. 

Nota: os compradores podem determinar preços 
independentemente da vontade dos produtores. Ver 
Monopólio; Monopsônio; Oligopólio. 

Em espanhol: oligopsonio

Em inglês: oligopsony

Orçamento da Seguridade Social, masc. Sin. OSS. Subdivisão 
do Orçamento Geral da União que compõe as dotações 
referentes às ações de saúde, previdência e assistência social. 

Notas: i) Abrange todas as entidades e os órgãos vinculados à 
seguridade social, seja da Administração direta ou da indireta, 
bem como os fundos e as fundações instituídos e mantidos 
pelo poder público. ii) As receitas que financiam a Seguridade 
Social são previstas no art. 195 da Constituição Federal, de 5 de 
outubro de 1988; e a forma de composição delas, pelos arts. 11 
e 27 da Lei n.º 212, de 24 de julho de 1991, que instituiu o Plano 
de Custeio da Seguridade Social.

Em espanhol: Presupuesto de Bienestar Social

Em inglês: Social Welfare Budget

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico, fem. Sin. OCDE. Organização internacional, 
formada por diversos países-membros, dedicada a discutir 
questões globais, bem como a formular e propor políticas 
públicas que orientem os países no enfrentamento de 
desafios sociais, econômicos e ambientais. 

Em espanhol: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico

oti
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Em inglês: Organization for Economic Cooperation and 
Development

OSS, masc. → Orçamento da Seguridade Social. 

Otimização, fem. Busca da melhor estratégia para maximizar os 
retornos físico e financeiro e minimizar o uso dos fatores de 
produção, dado um conjunto de restrições. 

Nota: na Economia, o conceito é aplicado em funções relativas à 
alocação de recursos, por exemplo: na Teoria da Firma, problemas de 
maximização do lucro e da produção ou de minimização dos custos; na 
Teoria do Consumidor, a maximização da utilidade.

Em espanhol: optimización

Em inglês: optimization

PAB, masc. → Piso da Atenção Básica. 

Padrão Descritivo de Materiais, masc. Sin. PDM. Especificação 
técnica padronizada de materiais e equipamentos que deve 
constar nos termos de referência dos editais de licitação. 

Notas: i) Essa padronização é fundamental para que 
se comparem os preços praticados em aquisições de 
organizações públicas e privadas. ii) De acordo com o Manual 
de Pré-Qualificação de Artigos Médico-Hospitalares da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2010), a 
especificação técnica completa deve incluir, quando for o 
caso: a) matéria-prima de que o produto é feito; b) dimensões, 
como diâmetro, largura, altura, comprimento, gramatura, 
densidade; c) transparência; d) toxicidade; e) flexibilidade ou 
rigidez; f) pontas; g) apêndices; h) adaptabilidade; i) capacidade; 
j) requerimento de sonoridade, alarmes etc.; k) esterilidade; 
l) caracterização como descartável ou não; m) impressão da 
marca no corpo dos artigos que precisam de rastreamento; 
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n) tipo de fechamento (tampa plástica rosqueada, de pressão, 
de proteção aluminizada, de metal rosqueado ou tampa 
gotejadora); o) tipo de apresentação (frasco, bandeja, rolo); 
p) tipo de embalagem (plástico selado, papel grau cirúrgico 
selado ou selamento com ambos); e q) caracterização como 
acessório ou como necessitando de acessórios (requisitos de 
compatibilidade). Ver Padrão Descritivo de Medicamentos.

Em espanhol: Estándar Descriptivo de Materiales

Em inglês: Descriptive Standard of Materials

Padrão Descritivo de Medicamentos, masc. Especificação 
técnica padronizada de medicamentos.  

Notas: i) A descrição de medicamentos é condição necessária 
para a otimização do processo de aquisição e para a realização 
de análises de preços. ii) A especificação está padronizada no 
Manual de Pré-Qualificação de Artigos Médico-Hospitalares 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ver 
Padrão Descritivo de Materiais.

Em espanhol: Patrón Descriptivo de Medicamentos

Em inglês: Descriptive Pattern of Medicines

Pagamento por desempenho, masc. Tipo de remuneração que 
condiciona a transferência de recursos a metas mensuráveis 
de performance do atendimento ou da gestão.

Notas: i) É um dos componentes do financiamento da Atenção 
Primária à Saúde previsto no Programa Previne Brasil em 2019. 
ii) É um tipo de modelo de pagamento. Ver Atenção Primária 
à Saúde; Capitação; Modelos de pagamentos. 

Em espanhol: pago por desempeño

Em inglês: pay-for-performance
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PCDT, masc. pl. → Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

PDM, masc. → Padrão Descritivo de Materiais.

PDR, masc. → Plano Diretor de Regionalização.

PF-Visa, masc. → Piso Fixo de Vigilância Sanitária.

PIB, masc. → Produto Interno Bruto. 

Piso Fixo de Vigilância em Saúde, masc. Sin. PVFS. Valor por 
habitante estabelecido com base na estratificação das 
unidades federadas em função da situação epidemiológica e 
do grau de dificuldade operacional para a execução das ações 
de Vigilância em Saúde. Ver Componente da Vigilância em 
Saúde; Vigilância em Saúde.

Em espanhol: Piso Fijo de Vigilancia en Salud

Em inglês: Health Surveillance Fixed Basic Floor

Piso Fixo de Vigilância Sanitária, masc. Sin. PF-Visa. Recursos 
federais para a execução das ações de vigilância sanitária que 
são estimados segundo o valor por habitante. Ver Componente 
da Vigilância Sanitária; Vigilância em Saúde.

Em espanhol: Fijo de Vigilancia Sanitaria 

Em inglês: Health Surveillance Fixed Basic Care

Piso Variável de Vigilância em Saúde, masc. Sin. PVVS. Conjunto 
de incentivos financeiros específicos, recebidos mediante 
adesão pelos entes federativos, para o subsídio das ações de 
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Vigilância em Saúde.

Nota: os incentivos incluídos no PVVS são destinados aos 
Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen), às ações de 
vigilância, prevenção e controle das infecções sexualmente 
transmissíveis e hepatites virais e ao Programa de Qualificação 
das Ações de Vigilância em Saúde. Ver Componente da 
Vigilância em Saúde; Vigilância em Saúde.

Em espanhol: Variable de Vigilancia en Salud

Em inglês: Health Surveillance Variable Basic Care

Piso Variável de Vigilância Sanitária. masc. Sin. PV-Visa. Conjunto 
de incentivos específicos para implementação de estratégias 
que aprimorem as ações e a gestão da Vigilância Sanitária. Ver 
Componente da Vigilância Sanitária; Vigilância em Saúde.

Em espanhol: Piso Fijo de Vigilancia Sanitaria 

Em inglês: Health Surveillance Variable Basic Floor

Plano Diretor de Regionalização, masc. Sin. PDR. Instrumento de 
ordenamento do processo de regionalização da assistência à saúde em 
cada estado e no Distrito Federal, baseado nos objetivos de definição 
de prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de 
saúde da população e com a garantia de acesso dos cidadãos a todos 
os níveis de atenção.

Notas: i) Estabelecido pela Norma Operacional de Assistência 
à Saúde (Noas) n.º 01, de 26 de janeiro de 2001. ii) A aprovação 
do PDR é pactuada entre os gestores, por iniciativa das 
Secretarias Estaduais de Saúde. Ver Determinação de 
Necessidades de Cuidados de Saúde.

Em espanhol: Plan Director de Regionalización
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Em inglês: Master Plan for Regionalizing Health care

Plano Plurianual, masc. Sin. PPA. Instrumento de planejamento 
orçamentário do governo federal no qual são estabelecidas 
as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração 
Pública Federal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes, além daquelas relativas aos programas de 
duração continuada. 

Notas: i) A iniciativa de elaboração do PPA é do Poder 
Executivo, e a periodicidade é quadrienal. ii) É iniciado no 
começo do segundo ano de mandato de um presidente 
e se prolonga até o final do primeiro ano do mandato de 
seu sucessor. iii) O PPA norteia, durante a sua vigência, 
a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei 
Orçamentária Anual (LOA). iv) A Constituição Federal 
determina também que os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais sejam elaborados em consonância 
com o PPA. v) Consultar a Constituição Federal, de 5 de 
outubro de 1988, e a Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio 
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ver Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; Lei Orçamentária Anual. 

Em espanhol: Plan Plurianual

Em inglês: Multi Year Plan

PNGC, masc. → Programa Nacional de Gestão de Custos. 

Políticas de saúde, fem. pl. Ações e programas de Estado que 
visam melhorar as condições de saúde da população.

Nota: exemplos de políticas de saúde públicas: Atenção 
Primária à Saúde, Assistência Farmacêutica e Vigilância 
em Saúde. Ver Atenção Primária à Saúde, Assistência 

png



GLOSSÁRIO TEMÁTICO - ECONOMIA DA SAÚDE

113

Farmacêutica e Vigilância em Saúde.

Em espanhol: políticas de salud

Em inglês: health policies

PPA, masc. → Plano Plurianual. 

PPI, fem. → Programação Pactuada e Integrada. 

Preço, masc. Proporção de dinheiro que se dá em troca de determinado 
bem ou serviço e representa sua expressão monetária. 

Nota: para os economistas neoclássicos, preço e valor são 
conceitos correspondentes. 

Em espanhol: precio

Em inglês: price

Preço constante, masc. Série temporal de valores monetários, corrigida 
por algum índice de inflação, de forma a eliminar os efeitos das 
variações de preços. 

Notas: i) O preço constante é o preço corrente deflacionado. 
ii) É utilizado para fins de verificação do comportamento das 
variáveis reais de uma economia em diferentes períodos. Ver 
Índice de Preços; Inflação; Preço; Preço corrente.

Em espanhol: precio constante

Em inglês: constant price

Preço corrente, masc. Série temporal de valores monetários, apresentada 
em termos de preços observados em cada período, sem considerar os 
efeitos da inflação. 

Nota: corresponde ao valor corrente de determinado bem ou 
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serviço em um dado período. Ver Índice de Preços; Inflação; 
Preço; Preço constante. 

Em espanhol: precio corriente

Em inglês: current price

Preferência pela liquidez, fem. Conceito segundo o qual, em uma 
economia monetária de produção, dada a possibilidade de 
escolha entre diferentes ativos com o mesmo risco e retorno, 
a preferência sempre será pela escolha do ativo de maior 
liquidez.  

Nota: conceito desenvolvido pelo economista britânico John 
Maynard Keynes (1883-1946), segundo o qual uma economia 
monetária de produção é aquela na qual predomina a 
incerteza nas decisões de investimento, e o objetivo dos 
agentes é acumular riqueza na forma abstrata de dinheiro. 
Ver Armadilha de liquidez.

Em espanhol: preferencia por la liquidez

Em inglês: liquidity preference

Princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde, masc. 
p l .  Sin. Princípios constitucionais do SUS. Preceitos básicos do 
Sistema Único de Saúde, instituídos pela Constituição Federal de 5 de 
outubro de 1988.

Notas: i) Os princípios da universalidade, integralidade e igualdade 
são classificados como ideológicos ou doutrinários. ii) Os princípios 
da descentralização, regionalização, hierarquização e participação 
popular são classificados como organizacionais. iii) O princípio da 
equidade, embora não conste na Constituição Federal de 1988 ou 
na Lei Orgânica da Saúde, tem sido recorrentemente retratado em 
documentos técnicos e normativos como sinônimo de igualdade. 
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Ver Equidade; Igualdade; Integralidade; Universalidade.

Em espanhol: Principios constitucionales del Sistema Unificado de 
Salud de Brasil

Em inglês: Constitutional principles of the Brazilian Unified 
Health System

Princípios constitucionais do SUS, masc. pl. Ver sin. Princípios 
constitucionais do Sistema Único de Saúde.

Produtividade marginal, fem. Variação na produção total 
resultante do aumento de uma unidade adicional de 
um dos recursos que contribuem para a produção. Ver 
Análise marginal.

Em espanhol: productividad marginal

Em inglês: marginal productivity

Produto, masc. Resultado de um processo produtivo.

Nota: em saúde, produto pode se referir a um bem ou serviço 
ofertado. 

Em espanhol: producto

Em inglês: output

Produto Interno Bruto, masc. Sin. PIB. Expressão monetária de 
todos os bens e serviços finais produzidos por uma economia 
em determinado período. 

Nota: é o principal indicador de uma economia.

Em espanhol: Producto Interno Bruto
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Em inglês: Gross Domestic Product

Programação Pactuada e Integrada, fem. Sin. PPI. Processo de 
programação da Atenção à Saúde e alocação de recursos da 
assistência à saúde, que deve ser realizado pelos estados e 
municípios brasileiros. 

Nota: envolve a definição, a negociação e a formalização 
de pactos entre os gestores, com o objetivo de estabelecer, 
de forma transparente, os fluxos assistenciais das redes 
regionalizadas e hierarquizadas de serviços, bem como os 
limites financeiros destinados a cada município, explicitando 
as parcelas destinadas à assistência da população e às 
referências recebidas de outros municípios.

Em espanhol: Programación Pactada e Integrada

Em inglês: Negotiated and Integrated Programming

Programa Nacional de Gestão de Custos, masc. Sin. PNGC. 
Programa do Ministério da Saúde que compreende um 
conjunto de ações que envolvem a geração, o aperfeiçoamento 
e o incentivo à efetiva utilização da informação de custos 
pelos gestores de saúde e visa à otimização do desempenho 
do SUS. 

Nota: foi instituído por meio da Portaria MS n.º 55, de 10 de 
janeiro de 2018.

Em espanhol: Programa Nacional de Gestión de Costos

Em inglês: National Cost Management Program

Progressividade, fem. Aumento de impostos proporcional à 
capacidade econômica dos contribuintes. Ver Financiamento; 
Regressividade; Tributo.
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Em espanhol: progresividad

Em inglês: progressivity

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, masc. pl. Sin. 
PCDT. Documentos que estabelecem critérios para o 
diagnóstico de doenças ou de agravos à saúde, tratamento 
preconizado com medicamentos e produtos apropriados 
e, quando couber, posologias recomendadas, mecanismos 
de controle clínico, acompanhamento e verificação dos 
resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores 
do SUS. 

Notas: i) Conceito baseado no Decreto n.° 7.508, de 28 de junho 
de 2011. ii) Os PCDTs são baseados em evidências científicas, 
considerando critérios de eficácia, segurança, efetividade 
e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. Ver 
Custo-efetividade; Eficácia; Efetividade; Eficiência.

Em espanhol: guías de práctica clínica; Protocolos Clínicos y 
Directrices Terapéuticas 

Em inglês: clinical practice guidelines; Clinical Protocols and 
Therapeutic Guidelines

PV-Visa, masc. → Piso Variável de Vigilância Sanitária.

PVVS, masc. → Piso Variável de Vigilância em Saúde.

QALY, masc. pl. → Anos de vida ajustados pela qualidade.

QE, masc. → Quantitative easing.

Qualidade de vida relacionada à saúde, fem. Sin. QVRS. 
Percepção acerca da condição de vida, dos tratamentos e das 
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consequências da enfermidade na saúde dos indivíduos. 

Notas: i) Refere-se à maneira como a doença afeta a condição 
de vida útil do indivíduo. ii) Pode ser influenciada por estados 
funcionais, oportunidades sociais e políticas de saúde. Ver 
Análise de custo-utilidade; Anos de vida ajustados por 
qualidade.

Em espanhol: calidad de vida relacionada con la salud

Em inglês: health-related quality of life; HRQOL

Quantitative easing, masc. Sin. QE. Instrumento não 
convencional de política monetária que objetiva a 
expansão da base monetária para redução da taxa de juros 
da economia. 

Notas: i) A natureza não habitual deriva do fato de ser 
comumente aplicado em conjunturas de crise econômica, 
bem como de ser utilizado não somente para a compra de 
títulos públicos, mas também de ativos financeiros privados. 
ii) Entre os objetivos a serem alcançados, destaca-se a sua 
utilização para reduzir as taxas de juros de longo prazo na 
economia quando as taxas de juros de curto prazo já estão 
próximas de zero. iii) Termo cunhado pelos técnicos do Banco 
Central do Japão no início dos anos 2000.  

Em espanhol: quantitative easing

Em inglês: quantitative easing

Quartil dois, masc. Ver sin. Mediana.

QVRS, fem. → Qualidade de vida relacionada à saúde.

Ranking, masc. Classificação dos resultados conforme critérios R
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ou parâmetros predeterminados. Ver Benchmark.

Em espanhol: clasificación

Em inglês: ranking

Razão de chances, fem. Sin. Odds ratio. Medida que descreve a 
intensidade da associação entre variáveis de acordo com uma 
tabela de contingência. 

Notas: i) Pode ser utilizada em diversos tipos de estudo e varia 
de zero a infinito. ii) Pode ser calculada por meio da tabela de 
contingência. Ver Análise de dados categorizados. 

Em espanhol: relación de probabilidades 

Em inglês: odds ratio

Razão de custo-efetividade incremental, fem. Sin. Rcei; Razão 
incremental de custo-efetividade; Rice. Diferença dos custos 
entre duas intervenções de saúde, dividida pela diferença de 
efetividade das intervenções.

Notas: i) É a principal conclusão de uma análise econômica 
do tipo análise de custo-efetividade. ii)  Ver Análise de 
custo-efetividade.

Em espanhol: relación costo-efectividad incremental

Em inglês: incremental cost effectiveness ratio (ICER)

Razão incremental de custo-efetividade, fem. Ver sin. Razão de 
custo-efetividade.
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Rcei, fem. → Razão de custo-efetividade incremental.

Rebrats, fem. → Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde.

Receita, fem. Recursos advindos da venda de bens, prestação de 
serviços, aluguéis e juros.

Notas: i) Nem toda receita é oriunda de vendas ou 
prestação de serviço, como as receitas de aluguéis e as de 
juros. ii) O conceito de receita é amplo, tendo def inição 
diferente a depender da área, como na Contabilidade, 
na Administração Financeira e Orçamentária etc. iii) As 
receitas públicas podem ser def inidas como todos os 
ingressos de caráter não devolutivo auferidos pelo poder 
público, em qualquer esfera governamental.

Em espanhol: ingreso

Em inglês: revenue

Recursos, masc. pl. Insumos utilizados para produzir bens e serviços.

Nota: os recursos podem ser mão de obra, recursos naturais, 
bens de capital, capacidade de produção e capital. Ver Insumos.

Em espanhol: recursos

Em inglês: resources

Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, fem. 
Sin. Rebrats. Rede de instituições acadêmicas e centros 
colaboradores cujo intuito é estimular a elaboração e 
disseminação de estudos de avaliação de tecnologias em 
saúde. Ver Agência de Avaliação de Tecnologias em Saúde; 
Avaliação de tecnologias em saúde; Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, 
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Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde; Rede 
Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde.

Em espanhol: Red Brasileña de Evaluación de Tecnologías 
en Salud

Em inglês: Brazilian Health Technology Assessment Network

Regime de metas de inflação, masc. Sin. Sistema de metas 
de inflação. Forma de condução da política monetária que 
determina uma meta para a taxa de inflação divulgada para 
a sociedade.  

Notas: i) Trata-se de um regime monetário surgido na década 
de 1990 como alternativa aos modelos que preconizavam o 
câmbio fixo e o controle dos agregados monetários. ii) Os 
países que adotam o regime de metas de inflação consideram 
que o atingimento da meta inflacionária definida pelo Banco 
Central passa a ser o objetivo principal da política monetária, 
estando os demais objetivos subordinados a ele. iii) É um 
importante instrumento de coordenação de expectativas 
e redução de incertezas ao dar maior transparência aos 
objetivos perseguidos pela política monetária. iv) A busca pelo 
alcance da meta se dá por meio do controle da taxa básica de 
juros da economia. Ver Teoria Quantitativa da Moeda.

Em espanhol: sistema de metas de inflación

Em inglês: inflation targeting system

Regimes de f inanciamento, masc. pl. Ver sin. Esquemas 
de f inanciamento.

Registro de medicamentos, masc. Processo que avalia a 
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documentação administrativa e técnico-científica relacionada 
à eficácia, à segurança e à qualidade para introdução 
de um medicamento no mercado, bem como para sua 
comercialização e consumo.

Nota: o órgão responsável por esse processo é a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ver Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

Em espanhol: registro de medicamentos

Em inglês: registration of medicines

Registro de preços de medicamentos, masc. Registro que 
permite a análise dos preços pelos quais os medicamentos 
serão comercializados no Brasil, sendo necessário para novos 
produtos ou apresentações.

Nota: a solicitação de registro de preços, bem como a sua 
análise, é de responsabilidade da Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos (Cmed/Anvisa). Ver Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamentos.

Em espanhol: registro de precios de los medicamentos

Em inglês: brazilian price registration system

Regressividade, fem. Aumento de impostos desproporcionalmente à 
capacidade econômica dos contribuintes. Ver Financiamento da 
Saúde; Progressividade; Tributo. 

Em espanhol: regresividad

Em inglês: regressivity

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Sin. Rename. 
Lista com a seleção e a padronização de medicamentos e 
insumos disponibilizados no âmbito do SUS. 

reg



GLOSSÁRIO TEMÁTICO - ECONOMIA DA SAÚDE

123

Notas: i) A Rename é um instrumento para garantia do acesso 
à Assistência Farmacêutica e para promoção do uso racional 
de medicamentos. ii) É composta por: Relação Nacional 
de Medicamentos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica; Relação Nacional de Medicamentos do 
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; Relação 
Nacional de Medicamentos do Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica; Relação Nacional de Insumos 
Farmacêuticos; e Relação Nacional de Medicamentos de Uso 
Hospitalar. iii) Os estados, o Distrito Federal e os municípios 
poderão adotar relações específicas e complementares de 
medicamentos, em consonância com a Rename, respeitadas 
as responsabilidades dos entes pelo financiamento, de acordo 
com o pactuado nas Comissões Intergestores. iv) A cada dois 
anos, o Ministério da Saúde consolida e publica as atualizações 
da Rename. Ver Assistência Farmacêutica.

Em espanhol: Lista Nacional (brasileña) de Medicamentos Esenciales

Em inglês: Brazilian National List of Essential Medicines

Remuneração por serviços produzidos, fem. Ver sin. Taxa por serviço. 

Rename, fem. → Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.

Renda, fem. Somatório de todas as remunerações dos fatores de 
produção.

Nota: os fatores de produção são: mão de obra, terra e capital 
– cujas remunerações são: salários, aluguéis, juros e lucros de 
capital, respectivamente.

Em espanhol: renta

Em inglês: income
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Renúncia fiscal, fem. Ver sin. Benefício fiscal. 

Repasse fundo a fundo, masc. Ver sin. Transferência fundo a fundo. 

Revisão de escopo, fem. Método que sintetiza evidências em 
saúde para mapear a literatura existente sobre determinado 
campo de interesse. 

Notas: i) É adequada para perguntas de pesquisas amplas e 
pode reunir vários desenhos de estudos. ii) Tem finalidade de 
levantar evidências produzidas, não se tratando, portanto, de 
buscar a melhor evidência.

Em espanhol: revisión del alcance

Em inglês: scoping review

Revisão integrativa, fem. Método sistemático, ordenado e 
abrangente cuja finalidade é sintetizar os resultados obtidos em 
evidências científicas. 

Notas: i) É adequada para perguntas de pesquisas amplas 
e pode reunir vários desenhos de estudos. ii) Procura gerar 
um panorama consistente e compreensível de conceitos 
complexos, teorias ou problemas de saúde.

Em espanhol: revisión integradora

Em inglês: integrative review

Revisão sistemática, fem. Estudo caracterizado por metodologia 
confiável, rigorosa e reprodutível, com o objetivo de sumarizar 
e avaliar criticamente evidências sobre questão bem 
delimitada, área do conhecimento ou fenômeno de interesse.

Notas: i) Fornece base científica para tomada de decisão 

rev



GLOSSÁRIO TEMÁTICO - ECONOMIA DA SAÚDE

125

racional. ii) A metanálise é um método estatístico que pode 
compor a revisão sistemática. Ver Avaliação de tecnologias em 
saúde; Metanálise.

Em espanhol: revisión sistemática

Em inglês: systematic review

Rice, fem. → Razão de custo-efetividade incremental.

Risco moral, masc. Situação em que as informações 
entre ofertantes e demandantes diferem, implicando 
comportamento de risco após a concretização da transação 
econômica.

Nota: informações díspares geram preços diferentes. Ver 
Assimetria de informação, Falha de mercado.

Em espanhol: riesgo moral

Em inglês: moral hazard

Risco relativo, masc. Medida que fornece o risco de 
desenvolvimento de determinada condição, frequentemente 
uma doença, para um grupo comparado a outro. 

Notas: i) Pode ser escrita em função da razão de chances 
(odds ratio). ii) Aproxima-se da razão de chances no caso de 
doenças raras. iii) Pode ser calculado por meio da tabela de 
contingência. Ver Análise de dados categorizados; Razão de 
chances. 

Em espanhol: riesgo relativo 

Em inglês: relative risk 

Satisfação do usuário, fem. Percepção e avaliação que o usuário 
tem em relação a um serviço prestado ou benefício recebido. S
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Nota: a satisfação, assim considerada, pode ser entendida 
como importante componente da avaliação da qualidade dos 
serviços de saúde.

Em espanhol: satisfacción de los consumidores

Em inglês: consumer satisfaction

Saúde baseada em evidências, fem. Abordagem que combina 
conhecimento científico, valores, recursos e contextos para 
nortear e reduzir a incerteza no apoio à prática clínica, na 
qualificação do cuidado e na tomada de decisão para a gestão 
em saúde.

Notas: i) Pode utilizar ferramentas de diversos campos do 
conhecimento, como Epidemiologia Clínica, Estatística, 
Metodologia Científica, Informática e dos Sistemas de 
Informação aplicados à pesquisa. ii) Utiliza-se da melhor 
evidência científica disponível, de forma sistemática e 
transparente, considerando a segurança nas intervenções e 
a ética na totalidade das ações para o combate de qualquer 
enfermidade. 

Em espanhol: salud basada en evidencias

Em inglês: evidence-informed health practices

Saúde complementar, fem. Ações e serviços de saúde oferecidos 
pela iniciativa privada por meio de contrato de direito público 
ou convênio com o SUS.

Notas: i) É uma forma de propiciar maior cobertura assistencial. 
ii) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos têm 
preferência para esse tipo de atuação. iii) Obedece às normas 
técnicas e administrativas e aos princípios e às diretrizes do 
SUS. iv) Definição e notas baseadas na Constituição Federal 
de 1988 e na Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. Ver 
Saúde suplementar.
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Em espanhol: salud complementaria

Em inglês: complementary health care

Saúde suplementar, fem. Ações e serviços de saúde prestados por 
operadoras de planos privados de saúde, seguros de saúde e 
serviços de saúde privados sob regulação do poder público. 

Nota: a regulação dos serviços prestados por operadoras 
de planos privados e seguros de saúde é feita pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ver Agência Nacional 
de Saúde Suplementar; Saúde complementar.

Em espanhol: salud suplementaria

Em inglês: private health insurance and plans

Segundo quartil, masc. Ver sin. Mediana.

Seleção adversa, fem. Situação na qual a assimetria de informações 
entre compradores e vendedores ocorre antes da concretização da 
transação econômica. 

Nota: retrata situações nas quais a contratada não tem informações 
perfeitas a respeito da outra parte, o que pode contribuir, devido aos 
riscos associados a esse desconhecimento, para a prática de preços 
mais elevados. Ver Assimetria de informação.

Em espanhol: selección adversa

Em inglês: adverse selection

Serviços de saúde, masc. pl. Ações ou estabelecimentos por meio dos 
quais são ofertados cuidados de saúde em um país.

Nota: o termo permite mais de um signif icado: a) ações 
de  saúde:  consultas,  visitas  domiciliares,  vacinação  etc.; 
b) estabelecimentos de saúde: centros de saúde, unidades 
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de pronto atendimento, Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
etc.; e c) instituições ou sistemas: referem-se a serviços 
públicos ou privados de saúde.  Ver Ações e serviços 
públicos de saúde; Serviços privados de saúde.

Em espanhol: servicios de salud

Em inglês: health services

Serviços privados de saúde, masc. pl. Serviços de assistência 
à saúde prestados por profissionais liberais ou pessoas 
jurídicas de direito privado.

Nota: segundo a Lei n.° 8.080, de 19 de setembro de 1990, veda-
-se a participação de empresas ou de capitais estrangeiros 
na assistência à saúde, exceto por meio de doações de 
organismos internacionais vinculados à Organização das 
Nações Unidas (ONU), de entidades de cooperação técnica e 
de financiamento e empréstimos. Ver Saúde complementar; 
Saúde suplementar.

Em espanhol: servicios privados em salud

Em inglês: private health services

Setor saúde, masc. Setor econômico que desenvolve atividades 
de provisão, distribuição e consumo de bens e serviços de 
saúde, com o objetivo exclusivo de promover a saúde. Ver 
Saúde complementar; Saúde suplementar; Sistema Único 
de Saúde.

Em espanhol: sector de atención de Salud

Em inglês: healthcare sector

Siafi, masc. → Sistema Integrado de Administração Financeira. 
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Siasg, masc. → Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais.

SIA-SUS, masc. → Sistema de Informações Ambulatoriais do 
Sistema Único de Saúde.

Sigtap, masc. → Sistema de Gerenciamento da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Prótese e Materiais 
Especiais do Sistema Único de Saúde.

SIH-SUS, masc. → Sistema de Informações Hospitalares do 
Sistema Único de Saúde.

Siops, masc. → Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 
em Saúde. 

SIS, masc. → Sistema de Informação em Saúde.

Sistema Banco de Preços em Saúde, masc. Ver sin. Banco de 
Preços em Saúde.

Sistema de Apuração e Gestão de Custos do Sistema Único 
de Saúde, masc. Sin. ApuraSUS. Sistema de informação 
que viabiliza a apuração e a gestão dos custos dos serviços 
prestados nos estabelecimentos de saúde do SUS.

Notas: i) O software web foi desenvolvido para o Programa 
Nacional de Gestão de Custos (PNGC). ii) Utiliza a metodologia 
de custeio por absorção com alocação recíproca. iii) O 
ApuraSUS está disponível aos estabelecimentos que aderirem 
ao PNGC de forma voluntária. iv) A Portaria n.º 55, de 10 de 
janeiro de 2018, instituiu o PNGC e Gestão de Custos do SUS 
(ApuraSUS). Ver Programa Nacional de Gestão de Custos; 
Sistema de Informação em Saúde.
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Em espanhol: Sistema de Gestión de Costes del Sistema Único 
de Salud

Em inglês: Cost Measurement and Management System of 
the Brazilian Unified Health System (SUS)

Sistema de custos, masc. Ferramenta que coleta e processa dados 
a partir de distintas fontes para gerar e manter informações 
de custos de uma instituição. 

Notas: i) Todo sistema de custos necessita de uma metodologia 
de apuração de custos. ii) Exemplo: Sistema de Apuração e 
Gestão de Custos do SUS (ApuraSUS). Ver Custeio ABC; Custeio 
por absorção; Metodologias de apuração de custos; Sistema 
de Apuração e Gestão de Custos do SUS.

Em espanhol: sistema de costos

Em inglês: cost system

Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único 
de Saúde, masc. Sin. SIA-SUS. Sistema de informação 
que contém a produção ambulatorial dos serviços de 
saúde realizados pelos prestadores públicos e privados 
contratualizados pelo SUS.

Nota: permite o processamento das informações que podem 
subsidiar a tomada de decisão dos gestores. Ver Sistema de 
Informação em Saúde.

Em espanhol: Sistema de Informaciones Ambulatorias del 
Sistema Único de Salud

Em inglês: Outpatient Information System of the Brazilian 
Unified Health System (SUS) 

sis



GLOSSÁRIO TEMÁTICO - ECONOMIA DA SAÚDE

131

Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único 
de Saúde, masc. Sin. SIH-SUS. Sistema de informação 
que contém a produção hospitalar dos serviços de 
saúde realizados pelos prestadores públicos e privados 
contratualizados pelo SUS.

Notas: i) Permite o processamento das informações que 
podem subsidiar a tomada de decisão dos gestores. ii) O 
Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado (SIHD) 
permite autonomia e gestão para processamento de dados 
pelos gestores municipais e estaduais de saúde. Ver Sistema 
de Informação em Saúde.

Em espanhol: Sistemas de Información Hospitalaria del 
Sistema Único de Salud

Em inglês: Hospital Information Systems of the Brazilian 
Unified Health System (SUS)

Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses, Prótese e Materiais Especiais 
do Sistema Único de Saúde, masc. Sin. Sigtap. Sistema de 
informação que permite o acesso à Tabela de Procedimentos 
do Sistema Único de Saúde, o acompanhamento das 
alterações realizadas a cada competência, além de detalhar 
características de procedimentos, compatibilidades e 
relacionamentos.

Notas: i) A Tabela de Procedimentos do SUS (Tabela SUS) 
é disposta em uma estrutura organizacional formada por 
grupos, subgrupos, formas de organização e procedimentos, 
codificados em dez posições numéricas. ii) A Portaria GM/MS 
n.º 2.848, de 6 de novembro de 2007, tornou oficial a Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Prótese e Materiais 
Especiais do SUS. Ver Sistema de Informação em Saúde.
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Em espanhol: Sistema de Gestión de la Mesa de 
Procedimientos, Medicamentos, Órtesis, Prótesis y Materiales 
Especiales del Sistema Único de Salud; Tabla de Aranceles.

Em inglês: Management System of the Table of Procedures, 
Medicines, Orthoses, Prosthesis and Special Materials of the 
Brazilian Unified Health System (SUS); Fee Schedules

Sistema de Informação em Saúde, masc. Sin. SIS. Mecanismo 
de obtenção, armazenamento, transmissão de dados e 
disseminação de informações sistematizadas em saúde.

Nota: permite o processamento das informações que podem 
subsidiar a tomada de decisão dos gestores. Ver ApuraSUS; 
SIA-SUS; SIH-SUS; BPS; Sigtap; Siops.

Em espanhol: sistema de información de salud

Em inglês: health information system

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde, masc. Sin. Siops. Sistema informatizado responsável 
pela coleta, pela recuperação, pelo processamento, pelo 
armazenamento e pela disponibilização de dados sobre 
receitas totais e despesas com ações e serviços públicos de 
saúde. 

Notas: i) Possibilita o conhecimento da estrutura do financiamento 
da saúde pública no Brasil e proporciona o controle, a avaliação e a 
gestão dos gastos públicos e das políticas de saúde. ii) O Sistema 
foi idealizado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) em 1993, 
tendo sido institucionalizado pelo Ministério da Saúde em 2000, e 
disponibiliza as informações na internet, sob a forma de relatórios e 
indicadores. iii) Definição conforme a Cartilha de Orientação do Siops – 
2020. Ver Ações e serviços públicos de saúde; Financiamento; 
Financiamento em saúde.

Em espanhol: Sistema de Informaciones sobre Presupuestos 
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Públicos en Salud

Em inglês: Information System on Public Health Budgets

Sistema de metas de inflação, masc. Ver sin. Regime de metas 
de inflação.

Sistema de saúde, masc. Conjunto de relações políticas, 
econômicas e institucionais responsáveis pelas ações e 
pelos serviços de saúde para garantir a saúde das pessoas 
e das populações.

Nota: caracterizado a partir da relação entre organizações, 
profissionais, usuários, rede de serviços, insumos, tecnologias 
e conhecimentos com o financiamento, a gestão, a regulação 
e a prestação de serviços. Ver Saúde complementar; Saúde 
suplementar; Sistema Único de Saúde.

Em espanhol: sistema de salud

Em inglês: health system

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, masc. 
Sin. Siasg. Sistema informatizado no qual são realizadas 
as operações das compras governamentais dos órgãos 
integrantes do Sistema de Serviços Gerais (Sisg), que registra, 
controla e compatibiliza as atividades e os procedimentos em 
tempo real.

Notas: i) O Sistema inclui: divulgação e realização das 
licitações; emissão de notas de empenho; registro dos 
contratos administrativos; catalogação de materiais 
e serviços; e cadastro de fornecedores. ii) O Sisg é 
regulamentado pelo Decreto n.º 1.094, de 23 de março de 
1994. Ver Padrão Descritivo de Materiais, Padrão Descritivo 
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de Medicamentos.

Em espanhol: Sistema Integrado de Administración de 
Servicios Generales

Em inglês: Integrated System for Administration of Services

Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal, masc. Sin. Siafi. Sistema informacional utilizado para 
registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 
financeira e patrimonial do governo federal. Ver Financiamento; 
Orçamento da Seguridade Social.   

Em espanhol: Sistema Integrado de Administración Financiera del 
Gobierno Federal de Brasil

Em inglês: Federal Government Integrated System for Financial 
Management

Sistema Único de Saúde, masc. Sin. SUS. Conjunto de ações 
e serviços de saúde voltados à promoção, recuperação, 
reabilitação da saúde e prevenção de doenças e agravos, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, das administrações direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo poder público, sendo organizado de 
forma regionalizada e hierarquizada.

Notas: i) O SUS obedece aos princípios da universalidade, 
igualdade, equidade, descentralização e participação 
social. ii) A iniciativa privada pode participar da prestação 
dos serviços de saúde de forma complementar ou 
suplementar. iii) Instituído pela Constituição Federal de 
1988, regulamentado pelas Leis n.º 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, e n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Ver Saúde 
complementar; Saúde suplementar.

Em espanhol: Sistema Único de Salud (SUS)
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Em inglês: Brazilian Unified Health System (SUS)

Sociedade de economia mista, fem. Instituição dotada de 
personalidade jurídica de direito privado com participação do poder 
público e de particulares no seu capital e na administração. 

Notas: i) O capital da sociedade de economia mista é dividido 
em ações com direito a voto, e a maioria delas deve pertencer à 
entidade da Administração Pública. ii) É utilizada para exploração 
de atividades econômicas ou serviços de interesse coletivo, outorgado 
ou delegado pelo Estado.

Em espanhol: sociedad de economía mixta 

Em inglês: public private corporation; mixed-capital company

Subsídio, masc. Concessão de dinheiro feita pelo governo para 
determinadas atividades a fim de manter acessíveis os preços 
de seus produtos e incrementar a produção. 

Nota: são formas de subsídio: 1) benefícios a pessoas ou 
a empresas, pagos pelo governo, sem contrapartida em 
produtos ou serviços; 2) despesas correspondentes à 
transferência de recursos de uma esfera do governo em 
favor de outra; 3) despesas do governo visando à cobertura 
de prejuízos das empresas (públicas ou privadas) ou 
ainda para financiamento de investimentos; 4) benefícios 
a consumidores na forma de preços inferiores que, na 
ausência de tal mecanismo, seriam fixados pelo mercado; 
5) benefícios a produtores e vendedores mediante preços 
mais elevados, como acontece com a tarifa aduaneira 
protecionista; 6) concessão de benefícios pela via do 
orçamento público ou outros canais.

Em espanhol: subsidio

Em inglês: subsidy 

Subvenção, fem. Transferências realizadas pelo setor público, destinadas 
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a cobrir despesas de custeio de empresas públicas ou privadas sem 
fins lucrativos. 

Notas: i) A subvenção só será destinada a instituições com 
fins lucrativos quando expressamente autorizado por lei especial. 
ii) Consultar a Lei n.º 320, de 17 de março de 1964. Ver 
Transferências do governo. 

Em espanhol: subvención

Em inglês: subvention

SUS, masc. → Sistema Único de Saúde.

Taxa de desconto, fem. Indicador utilizado para analisar se um 
valor futuro será rentável monetariamente no momento 
presente. 

Notas: i) Esse é um cálculo aplicado sobre um valor futuro 
para determinar sua equivalência no presente. ii) Em finanças, 
essa apuração é indicada para comparar dois valores em um 
mesmo período. Ver Valor futuro; Valor presente. 

Em espanhol: tasa de descuento

Em inglês: discounting ou discount rate

Taxa por serviço, fem. Sin. Remuneração por serviços produzidos. 
Modelo de pagamento utilizado na alocação de recursos 
mediante serviços efetuados. 

Notas: i) A transferência federal é realizada pelos estados 
e municípios mediante apresentação de fatura calculada 
com base na tabela de serviços do Sistema de Informação 
Ambulatorial (SIA) e do Sistema de Informação Hospitalar 
(SIH). ii) A remuneração é discriminada como o somatório 
dos serviços (intermediários e finais) que compõem o 
procedimento realizado.
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Em espanhol: pago por servicio 

Em inglês: fee-for-service 

Tecnologia biomédica, fem. Ver sin. Tecnologias em saúde.

Tecnologias em saúde, fem. pl. Sin. Tecnologia biomédica. Conjunto 
dos meios técnicos, procedimentos e sistemas disponibilizados pela 
ciência focados na resolução de problemas de saúde e na melhora 
da qualidade de vida. 

Nota: abrange um conjunto de aparatos, incluindo: 
medicamentos; dispositivos médicos; sistemas organizacionais, 
educacionais, de informações e de suporte; triagem diagnóstica e 
outros, por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde 
são prestados à população. 

Em espanhol: tecnologías en salud

Em inglês: health technologies

Teoria Monetária Moderna, fem. Sin. TMM. Teoria econômica de 
natureza monetária que preconiza a geração de emprego e 
renda como principal objetivo da política econômica, sendo o 
controle da inflação um objetivo secundário. 

Notas: i) Sobretudo a partir da crise financeira de 2008, a 
TMM desponta como nova referência de condução da política 
monetária frente aos desafios colocados às sociedades 
capitalistas. ii) Trata-se de uma teoria fundamentada nas ideias 
de autores como John Maynard Keynes, Mitchell Innes, Georg 
F. Knapp, Abba Lerner e Hyman Minsky, com predominância 
dos autores pós-keynesianos. iii) A TMM está assentada nos 
seguintes pressupostos: a demanda por moeda é endógena; 
o Estado não quebra em sua própria moeda, isto é, não há 

teo



MINISTÉRIO DA SAÚDE

138

MINISTÉRIO DA SAÚDE

escassez de moeda para o ente que a emite; não há relação 
causal entre agregados monetários e inflação, e nesse aspecto 
é uma teoria que se contrapõe à teoria quantitativa da moeda 
(TQM); a inflação é um fenômeno real e não monetário; e o 
dinheiro não emerge naturalmente das trocas econômicas, 
mas constitui-se uma criação estatal.  

Em espanhol: Teoría Monetaria Moderna

Em inglês: Modern Monetary Theory, MMT

Teoria Quantitativa da Moeda, fem. Sin. TQM. Teoria econômica 
de natureza monetária que explica a relação de causalidade 
entre a oferta de moeda e o nível geral de preços. 

Notas: i) A TQM analisa o equilíbrio no lado monetário da 
economia e preconiza que aumentos da oferta de moeda 
resultam em aumentos do nível geral de preços. ii) Os 
defensores da TQM sustentam que a moeda é neutra (ou seja, 
não afeta o nível de produto, renda e emprego da economia) 
e, dessa forma, por ser fundamentalmente um meio de troca, 
só interfere no nível geral de preços. iii) A TQM pressupõe 
que a moeda é exógena. iv) A TQM passou por várias revisões 
teóricas que levaram ao desenvolvimento das seguintes 
versões: Clássica (séculos XVII e XVIII), de Fisher (1911), de 
Cambridge (1910-1920); Monetarista (expectativa adaptativa – 
1956), Novo-Clássica (expectativa racionais – 1970 e teoria dos 
ciclos reais – 1980). v) O pensamento novo-clássico influenciou 
a formulação do regime de metas de inflação, visto que é um 
regime monetário que tem na formação de expectativas 
racionais o seu paradigma principal.   

Em espanhol: Teoría Cuantitativa del Dinero

Em inglês: Quantitative Theory of Money
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Teto MAC, masc. Ver sin. Componente Limite Financeiro da 
Média e Alta Complexidade.

Tipos de centros de custos, masc. pl. Classificação dada, conforme 
características, ao grupo de centros de custos que executam 
atividades similares. 

Notas: i) Os centros de custos podem ser classificados como 
produtivos e não produtivos. ii) O Programa Nacional de Gestão 
de Custos classifica os centros de custos em administrativos, 
intermediários, finais e externos. Ver Centro de custos; Grupo 
de centros de custos.

Em espanhol: tipos de centros de costos

Em inglês: types of cost center

TMM, fem. → Teoria Monetária Moderna.

Trade-off, masc. Ver sin. Dilema econômico.

Transferências do governo¹, fem. pl. Receitas de recursos recebidas 
por ente da Federação de outras pessoas de direito público ou privado, 
ou despesas destinadas a outras entidades de direito público ou 
privado para as quais não correspondam contraprestações diretas em 
bens ou serviços. 

Notas: i) As receitas classificam-se em transferências correntes, 
quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas 
correntes; ou em transferências de capital, quando destinadas 
a atender despesas classificáveis em despesas de capital. ii) As 
despesas classificam-se em transferências correntes, quando se 
referem a: subvenções sociais, subvenções econômicas, pagamentos 
previdenciários para inativos e pensionistas, salário-família e abono 
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familiar, juros da dívida pública, contribuições de previdência social, 
entre outras; ou transferências de capital, quando se referem a: 
amortização da dívida pública, auxílios para obras públicas, auxílios 
para equipamentos e instalações, auxílios para inversões financeiras 
e outras contribuições. iii) Consultar a Lei n.º 320, de 17 de março 
de 1964. Ver Transferências do governo².

Em espanhol: transferencias presupuestarias

Em inglês: government transfers

Transferências do governo², fem. pl. Despesas de transferências 
líquidas do setor público destinadas ao setor privado para as quais não 
correspondam contraprestações diretas em bens ou serviços. 

Notas: i) As transferências do governo ampliam a renda 
agregada disponível das famílias; os tributos a reduzem. ii) As 
transferências são representadas pelas subvenções sociais, 
subvenções econômicas, pagamentos previdenciários para 
inativos e pensionistas, salário-família e abono familiar, juros da 
dívida pública, amortização da dívida pública, auxílios para obras 
públicas, auxílios para equipamentos e instalações, auxílios para 
inversões financeiras e outras contribuições. iii) Consultar a Lei 
n.º 320, de 17 de março de 1964. Ver Transferências do governo.

Em espanhol: pagos de transferencia

Em inglês: transfers payments

Transferência fundo a fundo, fem. Sin. Repasse fundo a fundo. 
Modalidade de descentralização de recursos, segundo leis 
específicas, que se caracteriza pelo repasse direto de recursos 
provenientes de fundos da esfera federal para fundos da esfera 
estadual, municipal e do Distrito Federal. Ver Financiamento; 
Fundo Estadual de Saúde; Fundo Municipal de Saúde; Fundo 
Nacional de Saúde. 
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Em espanhol: transferencia fondo a fondo

Em inglês: fund-to-fund transfer

Transferências voluntárias, fem. pl. Transferências de recursos 
correntes ou de capital de um ente da Federação a outro, a 
título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que 
não decorram de determinação constitucional, legal ou dos 
recursos destinados ao SUS. 

Notas: i) As transferências voluntárias são regulamentadas 
pela Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal). ii) Para sua operacionalidade, 
celebram-se convênios, contratos de repasse, acordos, ajustes 
ou outros instrumentos similares, cuja finalidade é a realização 
de obras e/ou serviços de interesse comum. 

Em espanhol: transferencias voluntarias

Em inglês: voluntary transfers

Tributo, masc. Prestação pecuniária compulsória em moeda 
ou cujo valor nela se possa exprimir, instituída em lei e 
cobrada mediante atividade administrativa vinculada. Ver 
Contribuições sociais.

Em espanhol: tributo

Em inglês: tax

Unidade catalogadora, fem. Equipe multidisciplinar do Ministério 
da Saúde criada para atender à demanda de especificação 
técnica e catalogação de produtos para a área da saúde. 

Nota: desempenha atividades de catalogação, estabelece 
padrões para descrição de itens de compra, faz treinamentos, 
estudos e análises de documentos relativos a produtos quanto 
à fabricação, composição, estrutura física e aplicação deles. 
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Ver Unidade de fornecimento.

Em espanhol: equipo catalogadora

Em inglês: cataloguing team; listing team

Unidade de fornecimento, fem. Forma padronizada 
de apresentação de um produto, medicamento, 
equipamento para aquisição, fornecimento e 
precif icação de itens em saúde.

Notas: i) As orientações são definidas na Lei n.º 8.666, de 
21 de junho de 1993. ii) A unidade de fornecimento prevê 
a apresentação da menor unidade de compra possível. 
iii) A unidade padronizada de medida para cada produto 
objetiva evitar a comparação de preços entre tamanhos ou 
apresentações distintas. Ver Unidade catalogadora.

Em espanhol: unidad de suministro

Em inglês: unit of supply

Universalidade, fem. Princípio fundamental do SUS baseado 
na premissa de que todos devem ter acesso às ações e aos 
serviços de saúde em todos os níveis de assistência e modelos 
de atenção. 

Notas: i) Conceito baseado na Lei n.º 8.080, de 19 de setembro 
de 1990. ii) É considerada princípio finalístico do SUS, sendo 
entendida como um ideal a ser alcançado. Ver Equidade; 
Igualdade; Integralidade; Princípios constitucionais do 
Sistema Único de Saúde. 

Em espanhol: universalidad

Em inglês: universality
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Utilidade, fem. Grau de satisfação ou rentabilidade proveniente do 
uso ou da aquisição de bens e serviços. 

Notas: i) Na economia, a Teoria da Utilidade busca explicar 
como os consumidores fazem as suas escolhas. ii) Na 
economia da saúde, o grau máximo de utilidade é obtido 
quando o indivíduo está com boa condição de saúde. 

Em espanhol: utilidad

Em inglês: utility
Valor, masc. Atributo que referencia a substância dos bens 

produzidos em uma economia e responde pela geração da 
riqueza social. 

Nota: trata-se de um conceito amplamente debatido 
por diferentes correntes do pensamento econômico e 
desenvolvido a partir de duas teorias: Teoria do Valor-Trabalho 
e Teoria do Valor-Utilidade. Ver Valor-trabalho; Valor-utilidade.

Em espanhol: valor

Em inglês: value

Valor adicionado, masc. Ver sin. Valor agregado. 

Valor agregado, masc. Sin. Valor adicionado. Valor adicionado a um 
produto ou serviço proveniente do processo de transformação 
produtiva. 

Em espanhol: valor agregado

Em inglês: value added

Valor atual, masc. Ver sin. Valor presente (2).

Valor de face, masc. Ver sin. Valor futuro (2).

V

val
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Valor futuro (1), masc. Valor dos custos ou benefícios em uma 
data futura.

Nota: essa definição se refere ao entendimento da economia. 
Ver Valor presente (1).

Em espanhol: valor futuro

Em inglês: future value

Valor futuro (2), masc. Sin. Montante, Valor de face. Capital que 
será recebido ou pago no futuro.

Nota: essa definição se refere ao entendimento da 
matemática financeira. Ver Valor presente (2).

Em espanhol: valor presente

Em inglês: present value

Valor presente (1), masc. Valor dos custos ou benefícios futuros 
trazidos para o momento atual. 

Nota: essa definição se refere ao entendimento da economia. 
Ver Valor futuro (1).

Em espanhol: valor presente

Em inglês: present value

Valor presente (2), masc. Sin. Valor atual, Capital. Capital que 
está disponível para aplicação ou resgate atualmente. 

Nota: essa definição se refere ao entendimento da matemática 
financeira. Ver Valor futuro (2).

Em espanhol: valor presente

Em inglês: present value

val
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Valor-trabalho, masc. Quantidade de trabalho abstrato 
incorporado na produção dos bens.

Notas: i) Teoria desenvolvida inicialmente pelos autores 
da economia política clássica. ii) A abordagem de valor 
objetivo (valor objetivado) na mercadoria é inerente à 
própria mercadoria e não guarda relação com o valor dado 
pelos indivíduos (valor subjetivo). iii) Valor e preço não 
coincidem: o valor é um atributo inerente à mercadoria no 
momento da sua produção em decorrência da realização 
de trabalho, enquanto o preço é algo formado na esfera da 
circulação ou comercialização dessa mercadoria quando 
lançada no mercado. Somente o trabalho incorpora 
valor às mercadorias, logo a substância do valor é o 
trabalho. iv) Essa teoria atribui o valor como resultado de 
relações sociais, ou seja, do homem com outros homens 
no contexto de determinada divisão social do trabalho 
na qual cada um produz para outros em uma atividade 
coletiva. v) Trata-se de uma abordagem cujo objetivo 
é apresentar a essência da riqueza, como resultado da 
relação entre homem e natureza, e não a partir dos custos 
de produção. vi) Na perspectiva do valor trabalho, tudo na 
sociedade é trabalho de alguma forma, seja em trabalho 
cristalizado (no passado, em produtos, instrumentos, 
máquinas, estradas, edif ícios etc.), seja no trabalho diário 
(do presente), usado para construir novas coisas a partir 
do trabalho cristalizado ou incorporado nas coisas do 
passado. As máquinas tecnologicamente avançadas são 
produtos das quantidades de trabalho incorporadas a 
elas no passado. vii) A educação e a saúde são exemplos 
de setores intensivos em mão de obra e dependem, 
diretamente, mais do trabalho vivo do presente e menos 
de quantidades de trabalho do passado, incorporados em 
maquinário e infraestrutura. Nesses setores, as despesas 

val
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com pessoal ultrapassam a marca dos 70% dos gastos 
totais (Contas Satélite da Saúde-IBGE, 2015). Ver Escassez; 
Liberalismo; Valor; Valor-utilidade. 

Em espanhol: valor laboral

Em inglês: labour value 

Valor-utilidade, masc. Relação entre utilidade subjetiva e 
escassez dos bens. 

Notas: i) Teoria desenvolvida pelos autores da escola 
marginalista na segunda metade de século XIX. ii) Refere-se a 
uma abordagem de valor subjetivo, de utilidade e de escassez 
relativa. O valor subjetivo é inerente ao valor dado pelos 
indivíduos, isto é, pela utilidade individual da mercadoria na 
satisfação de suas necessidades. iii) O valor dos bens não está 
dissociado da sua relação com os indivíduos consumidores, 
sendo o valor derivado da relação dos homens com os bens 
à medida que satisfazem às suas necessidades. iv) O valor é 
definido no ambiente de mercado e, consequentemente, valor 
e preço são coincidentes. v) É uma abordagem cujo enfoque 
do valor está no lado da demanda, ou seja, nas diferentes faixas 
de utilidade de uma mercadoria para diferentes indivíduos 
quando lançada no mercado. vi) Essa teoria fundamenta a 
explicação do processo de formação de preços. Ver Escassez; 
Utilidade; Valor-trabalho. 

Em espanhol: valor utilidad

Em inglês: utility value

Vigilância em Saúde, fem. Processo contínuo e sistemático de 
coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de 
informações acerca de eventos relacionados à saúde, visando 
ao planejamento e à implementação de medidas de saúde 
pública para a proteção e a promoção da saúde da população, 
bem como para prevenção e controle de riscos, agravos e 

vig
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doenças.

Notas: i) Inclui a regulação, a intervenção e a atuação em 
condicionantes e determinantes da saúde. ii) A Resolução 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) n.° 588, 12 de julho de 
2018, define o termo Vigilância em Saúde e institui a Política 
Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS).  

Em espanhol: Vigilancia en Salud

Em inglês: Health Monitoring System

Terminologia espanhol-português

A
acciones y servicios públicos de salud – ações e serviços públicos 
de saúde
acesibilidad a los servicios de salud – acesso aos serviços de saúde
administración financiera – administração financeira
Administración Pública – Administração Pública
Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud – Agência de 
Avaliação de Tecnologias em Saúde
Agencia Nacional de Salud Suplementaria – Agência Nacional de 
Saúde Suplementar
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária
agentes de financiamiento – agentes de financiamento
agentes económicos en salud – agentes econômicos em saúde
análisis costo-beneficio – análise de custo-benefício
análisis costo-efectividad – análise de custo-efetividade
análisis de costos en salud – análise de custo em saúde
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análisis de costo-utilidad – análise de custo-utilidade
análisis de datos por categorias – análise de dados categorizados
análisis de minimización de costos – análise de custo-minimização
análisis de regresión – análise de regressão
análisis de sensibilidad – análise de sensibilidade
análisis de series temporales – análise de séries de tempo
análisis del impacto del presupuesto – análise de 
impacto orçamentário
análisis incremental – análise incremental
análisis marginal – análise marginal
análisis multivariante – análise multivariada
análisis normativo – análise normativa
análisis costo-consecuencia – análise de custo-consequência
análisis costo-consecuencia – análise de custo-consequência, 
análisis de decisión – análise de decisão
análisis de eficiencia – análise de eficiência
análisis socioambiental – análise socioambiental
años de vida ajustados por calidad – anos de vida ajustados 
por qualidade
años de vida ajustados por discapacidad – anos de vida ajustados 
por incapacidade
años potenciales de vida perdidos – anos potenciais de vida perdidos
asignación de recursos en salud – alocação de recursos em saúde
Asistencia Financiera a los Agentes de Lucha contra las Endemias 
– Assistência Financeira aos Agentes de Combate às Endemias
Atención a la Salud – Atenção à Saúde
Atención Especializada – Atenção Especializada
Atención Hospitalaria – Atenção Hospitalar
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Atención Primaria de Salud – Atenção Primária à Saúde

B
Banco de Precios en Salud – Banco de Preços em Saúde
base monetaria – base monetária
benchmark – benchmark 
beneficio fiscal – benefício fiscal
beneficio intangible – benefício intangível
bien – bem
bien de capital – bem de capital
bien de consumo – bem de consumo
bien final – bem final
bien inferior – bem inferior
bien intermédio – bem intermediário
bien normal – bem normal
bien público – bem público
bienes complementários – bens complementares
bienes substitutos – bens substitutos

C
calidad de vida relacionada con la salud – qualidade de vida 
relacionada à saúde
Cámara de Regulación del Mercado de Medicamentos – Câmara 
de Regulação do Mercado de Medicamentos
capitación – capitação
capital humano – capital humano
Carga Mundial de Morbilidad – Carga Global de Doenças
Catálogo de Materiales – Catálogo de Materiais
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centro de costos – centro de custos
Centros de Evaluación de Tecnologías en Salud – Núcleos de 
Avaliação de Tecnologias em Saúde
clasificación – ranking
clasificación de presupuestos – classificação orçamentária
coeficiente de correlación lineal – coeficiente de correlação linear 
coeficiente de Gini – coeficiente de Gini
coeficiente de variación – coeficiente de variação
Comisión Intergestores Bipartita – Comissão Intergestores Bipartite
Comisión Intergestores Tripartita – Comissão Intergestores Tripartite
Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías en el SUS – 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema 
Único de Saúde
competencia perfecta – concorrência perfeita
Componente Básico de la Atención Farmacéutica – Componente 
Básico da Assistência Farmacêutica 
Componente de Vigilancia en Salud – Componente da Vigilância 
em Saúde
Componente de Vigilancia Sanitária – Componente da Vigilância Sanitária
Componente del Fondo de Acciones Estratégicas e Indemnización 
– Componente do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação
Componente Especializado de los Servicios Farmacéuticos – 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
Componente Estratégico de la Asistencia Farmacéutica – 
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
Componente Límite Financiero de Media y Alta Complejidad – 
Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade
conducta racional – comportamento racional
Conecte SUS – Programa de Información Ciudadana del Sistema 

https://www.linguee.com.br/espanhol-portugues/traducao/indemnizaci%C3%B3n.html
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Único de Salud – Conecte SUS
consorcio de salud – consórcio de saúde
consumo de servicios de salud – consumo de serviços de saúde
contabilidad de costos – contabilidade de custos
contribuciones sociales – contribuições sociais
control de costos – controle de custos
cooperación antagónica – cooperação antagônica
copago – coparticipação
costo – custo
costo de adquisición – custo de aquisição
costo de capital – custo de capital
costo de enfermedad – custo da doença
costo de la atención en salud – custo de cuidados de saúde
costo de oportunidade – custo de oportunidade
costo de productividad – custo de produtividade
costo directo – custo direto
costo en salud – custo em saúde
costo fijo – custo fixo
costo incremental – custo incremental
costo indirecto – custo indireto
costo intangible – custo intangível
costo marginal – custo marginal
costo medio – custo médio
costo privado – custo privado
costo social – custo social
costo total – custo total
costo variable – custo variável
costos no operativos – custo não operacional
costos operativos – custo operacional
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costos por ABC – custeio ABC
costos por absorción – custeio por absorção
credito presupuestario – crédito orçamentário
criterio de reparto de costos – critério de rateio de custos
Cuentas Nacionales en Salud – Contas Nacionais em Saúde
curva de concentración – curva de concentração
curva de indiferencia – curva de indiferença

D
déficit público – déficit público
deflactor – deflator
demanda – demanda
Departamento de Economía de la Salud, Inversione 
y Desarrollo – Departamento de Economia da Saúde, 
Investimento e Desempenho
Departamento de Informática del Sistema Único de Salud – 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
depreciación – depreciação
desembolso – desembolso
desenlace – desfecho
desviación estandar – desvio-padrão
detección precoz de enfermidades – detecção precoce de doenças
diagnóstico clínico – diagnóstico clínico
dilema económico – dilema econômico
discriminación de precios – discriminação de preços
disposición a pagar – disposição a pagar
distribución del ingresso – distribuição de renda
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E
econometria – econometria
economía de escala – economia de escala
economía de la salud – economia da saúde
economía del sector público – economia do setor público
economía positiva – economia positiva
economicidade – economicidade
efectividad – efetividade
efecto en la salud – efeito em saúde
eficacia – eficácia
eficiência – eficiência
eficiencia alocativa – eficiência na alocação
eficiencia productiva – eficiência produtiva
eficiencia social – eficiência social
eficiéncia técnica – eficiência técnica
elasticidad – elasticidade
elasticidad cruzada de la demanda – elasticidade cruzada 
da demanda
elasticidad precio de la demanda – elasticidade-preço da demanda
elasticidad precio de la oferta – elasticidade do preço da oferta
elasticidad renta – elasticidade-renda
entidad filantrópica – entidade filantrópica
equidad – equidade
equilibrio fiscal – equilíbrio fiscal
Equipo Catalogadora – Unidade Catalogadora
escassez – escassez
esquemas de financiamento – esquemas de financiamento
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Estándar Descriptivo de Materiales – Padrão Descritivo de Materiais
Estrategia de salud familiar – Estratégia Saúde da Família
estructuras de los mercados – estruturas de mercado
evaluación de necesidades em cuidados de salud – determinação 
de necessidades de cuidados de saúde
evaluación de necesidades en salud – necessidades em saúde
evaluación de tecnologías en salud – avaliação de tecnologias 
em saúde
evaluación económica en salud – avaliação econômica em saúde
externalidade – externalidade

F
fallos de mercado – falhas de mercado
farmacoeconomía – farmacoeconomia
Fijo de Vigilancia Sanitaria – Piso Fixo de Vigilância Sanitária
financiación – financiamento
financiación de la salud – financiamento em saúde
financiación per cápita – financiamento per capita
financiación pública en salud – financiamento público em saúde
flujos financieros – fluxo do financiamento
fondo de salud – fundo de saúde
Fondo Departamental de Salud – Fundo Estadual de Saúde
Fondo Local de Salud – Fundo Municipal de Saúde
Fondo Nacional de Salud – Fundo Nacional de Saúde

G
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gasto – despesa
gasto – gasto
gasto catastrófico en salud – gastos catastróficos em saúde
gasto corriente – despesa corrente
gasto tributário – gasto tributário
gastos de capital – despesa de capital
gastos en salud – gasto em saúde
gestión de costos – gestão de custos
gestión de gastos en salud – gestão dos gastos em saúde
grupo de centros de costos – grupo de centros de custos
Guías de Práctica Clínica – Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas
Guías de Práctica Clínica en Oncología – Diretrizes Diagnósticas 
e Terapêuticas

I
igualdad – igualdade
impuesto directo – imposto direto
impuesto indirecto – imposto indireto
incentivo fiscal – incentivo fiscal
incentivo para acciones estratégicas – incentivo para 
ações estratégicas
incentivos – incentivo
incertidumbre – incerteza
indicador de salud – indicador de saúde
índice de concentración del mercado – índice de concentração 
de mercado
índice de precios – índice de preços
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índice de rendimento – índice de desempenho
inducción de demanda en salud – indução da demanda em saúde
inflación – inflação
informacion assimétrica – assimetria de informação
ingresso – receita
insumo – insumo
integridade – integralidade
inversion – investimento
investigación de resultados en salud – investigação de resultados 
em saúde

J
judicialización de la salud – judicialização da saúde

L
ley antimonopólio – lei antitruste
Ley de Directrices Presupuestarias – Lei de Diretrizes Orçamentárias
ley de oferta y demanda – lei da oferta e da demanda
Ley del Presupuesto Anual – Lei Orçamentária Anual
liberalismo – liberalismo
licitación – licitação
Lista Nacional (brasileña) de Medicamentos Esenciales – Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais

M
mecanismo de mercado – mecanismo de mercado
mediana – mediana
medicamentos – medicamentos
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medida de estado de salud – medida do estado de saúde
medidas de separación – medidas separatrizes
medidas de tendencia central – medidas de tendência central
mercado de bienes y servicios de salud – mercado de bens e serviços 
de saúde
metanálisis – metanálise
métodos de evaluación de costos – metodologias de apuração 
de custos
microcosteo – microcusteio
micropresupuesto – micro-orçamento
modalidad de licitación – modalidade de licitação
modelo markoviano – modelo de Markov
modelos de pago – modelos de pagamento
monopólio –  monopólio
monopsonio – monopsônio
morbilidad – morbidade
mortalidade – mortalidade
mutualismo – mutualismo

N
notificación obligatoria – notificação compulsória

O
obsolescencia planificada – obsolescência programada
obsolescencia programada – obsolescência programada
obsolescencia temprana – obsolescência precoce
oferta – oferta
oligopólio – oligopólio
oligopsônio – oligopsônio
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optimización – otimização
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
organización privada – entidade privada

P
pago – desembolso
pago por desempeño – pagamento por desempenho
pago por servicio – taxa por serviço
pagos de transferência – transferências do governo²
Patrón Descriptivo de Medicamentos – Padrão Descritivo de 
Medicamentos
Piso Fijo de Vigilancia en Salud – Piso Fixo de Vigilância Em Saúde
Piso Fijo de Vigilancia Sanitaria – Piso Variável de Vigilância Sanitária
Plan Director de Regionalización – Plano Diretor de Regionalização
Plan Plurianual – Plano Plurianual
políticas de salud – políticas de saúde
precio – preço
precio constante – preço constante
precio corriente – preço corrente
preferencia por la liquidez – preferência pela liquidez
prestación de servicios de salud pública – oferta de serviços 
públicos de saúde
Presupuesto de Bienestar Social – Orçamento da Seguridade Social
principios constitucionales del Sistema Unificado de Salud de 
Brasil – princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde
monitoreo del horizonte tecnológico – monitoramento do 
horizonte tecnológico
productividad marginal – produtividade marginal
producto – produto
Producto Interno Bruto – Produto Interno Bruto
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Programa Nacional de Gestión de Costos – Programa Nacional de 
Gestão de Custos
Programación Pactada e Integrada – Programação Pactuada e 
Integrada
progresividad – progressividade 
Protocolos Clínicos y Directrices Terapéuticas – Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas

Q
quantitative easing – quantitative easing

R
recursos – recursos
Red Brasileña de Evaluación de Tecnologías en Salud – Rede 
Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde
registro de medicamentos – registro de medicamentos
registro de precios de los medicamentos – registro de preços de 
medicamentos
Registro Nacional (Brasileño) de Establecimientos de Salud – 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
regresividad – regressividade
relación costo-efectividad incremental – razão de custo- 
-efetividade incremental
relación de probabilidades – razão de chances
renta – renda
revisión del alcance – revisão de escopo
revisión integradora – revisão integrativa
revisión sistemática – revisão sistemática
riesgo moral – risco moral
riesgo relativo – risco relativo
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S
salud basada en evidencias – saúde baseada em evidências
salud complementaria – saúde complementar
salud suplementaria – saúde suplementar
satisfacción de los consumidores – satisfação do usuário
sector de atención de salud – setor saúde
selección adversa – seleção adversa
Servicios de Atención de Salud a Domicilio – Atenção Domiciliar 
servicios de salud – serviços de saúde
servicios privados em salud – serviços privados de saúde
Servicios Farmacéuticos – Assistência Farmacêutica
sistema de costos – sistema de custos
Sistema de Gestión de Costes del Sistema Único de Salud – Sistema 
de Apuração e Gestão de Custos do Sistema Único de Saúde
Sistema de Gestión de la Mesa de Procedimientos, Medicamentos, 
Órtesis, Prótesis y Materiales Especiales del Sistema Único de 
Salud – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses, Prótese e Materiais Especiais do Sistema 
Único de Saúe
Sistema de Información de Salud – Sistema de Informação em 
Saúde
Sistema de Informaciones Ambulatorias del Sistema Único de 
Salud – Sistema de informações Ambulatoriais do Sistema Único 
de Saúde
Sistema de Informaciones sobre Presupuestos Públicos en Salud – 
Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
sistema de metas de inflación – regime de metas de inflação
sistema de salud – sistema de saúde
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Sistema Integrado de Administración de Servicios Generales – 
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
Sistema Integrado de Administración Financiera del Gobierno Federal 
de Brasil – Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal
Sistema Único de Salud (SUS) – Sistema Único de Saúde
Sistemas de Información Hospitalaria del Sistema Único de Salud 
– Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde
sociedad de economía mixta – sociedade de economia mista
subsidio – subsídio
subsidio por enfermedad – auxílio-doença
subvención – subvenção

T
Tabla de Aranceles – Sistema de Gerenciamento da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Prótese e Materiais 
Especiais do Sistema Único de Saúde
Tarjeta Brasileña del SUS – Cartão Nacional de Saúde
tasa de descuento – taxa de desconto
tecnologías en salud – tecnologias em saúde
Teoría Monetaria Moderna – Teoria Monetária Moderna
Teoría Cuantitativa del Dinero – Teoria Quantitativa da Moeda 
tipos de centros de costos – tipos de centros de custos
trampa de liquidez – armadilha de liquidez
transferencia fondo a fondo – transferência fundo a fundo
transferencias presupuestarias – transferências do governo¹
transferencias voluntarias – transferências voluntárias
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tributación – tributo

U
unidad de suministro – unidade de fornecimento
universalidad – universalidade
utilidad – utilidade

V
valor – valor
valor agregado – valor agregado
valor futuro – valor futuro (1)
valor futuro – valor futuro (2)
valor laboral – valor-trabalho
valor presente – valor presente (1)
valor presente – valor presente (2)
valor utilidade – valor-utilidade
Variable de Vigilancia en Salud – Piso Variável de Vigilância em 
Saúde
Vigilancia en Salud – Vigilância em Saúde
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Terminologia inglês-português

A
ABC method – custeio ABC
absorption costing – custeio por absorção
activity-based costing – custeio ABC
adverse selection – seleção adversa
allocation of health resources – alocação de recursos em saúde
allocative efficiency – eficiência na alocação
analysis of incremental costs – análise incremental
antagonistic cooperation – cooperação antagônica
antitrust law – lei antitruste
asset – bem
asymmetric information – assimetria de informação
average cost – custo médio

B
Basic Component of Pharmaceutical Care – Componente Básico 
da Assistência Farmacêutica 
benchmark – benchmark
bidding – licitação
bidding process – modalidade de licitação
Brazilian Health Regulatory System – Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária
Brazilian Health Technology Assessment Network – Rede Brasileira 
de Avaliação de Tecnologias em Saúde
Brazilian Healthcare Number – Cartão Nacional de Saúde
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Brazilian National List of Essential Medicines – Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais
brazilian price registration system – registro de preços de 
medicamentos
Brazilian Registry of Health Facilities – Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde
Brazilian Unified Health System (SUS) – Sistema Único de Saúde
Budget Act – Lei Orçamentária Anual
budget classification – classificação orçamentária
Budget Guidelines Law – Lei de Diretrizes Orçamentárias
budget impact analysis – análise de impacto orçamentário
budgetary endowment – crédito orçamentário

C
capital cost – custo de capital
capital expenditure – despesa de capital
capital good – bem de capital
capitation – capitação
capitation fee – capitação
cataloguing team – unidade catalogadora
catastrophic health expenditure – gastos catastróficos em saúde
categorial data analysis – análise de dados categorizados
clinical diagnosis – diagnóstico clínico
Clinical Practice Guidelines – Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas
Clinical Practice Guidelines in Oncology – Diretrizes Diagnósticas 
e Terapêuticas
Clinical Protocols and Therapeutic Guidelines – Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas
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coefficient of variation – coeficiente de variação
complementary goods – bens complementares
complementary health care – saúde complementar
Component of the Strategic Actions and Compensation Fund – 
Componente do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação
compulsory notification – notificação compulsória
concentration curve – curva de concentração
Conecte SUS – Brazilian Unified Health System (SUS) Citizen 
Information Program – Conecte SUS
constant price – preço constante
constitutional principles of the Brazilian Unified Health System – 
princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde
consumer good – bem de consumo
consumer satisfaction – satisfação do usuário
consumption of health services – consumo de serviços de saúde
control of health expenditures – gestão dos gastos em saúde
copayment – coparticipação
cost – custo
cost accounting – contabilidade de custos
cost apportionment criteria – critério de rateio de custos
cost center – centro de custos
cost center group – grupo de centros de custos
cost control – controle de custos
cost management – gestão de custos
Cost Measurement and Management System of the Brazilian 
Unified Health System (SUS) – Sistema de Apuração e Gestão de 
Custos do Sistema Único de Saúde
cost of illness – custo da doença
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cost system – sistema de custos
cost-benefit analysis – análise de custo-benefício
cost-consequence analysis – análise de custo-consequência
cost-effectiveness analysis – análise de custo-efetividade
costing methods – metodologias de apuração de custos
cost-minimization analysis – análise de custo-minimização
cost-utility analysis – análise de custo-utilidade
cross elasticity of demand – elasticidade cruzada da demanda
current expenditure – despesa corrente
current price – preço corrente

D 
Databank of Healthcare Prices – Banco de Preços em Saúde
decision analysis – análise de decisão
deflator – deflator
demand – demanda
Department of Health Economics, Investment and Development 
– Departamento de Economia da Saúde, Investimento e 
Desempenho
depreciation – depreciação
Descriptive Pattern of Medicines – Padrão Descritivo de 
Medicamentos
Descriptive Standard of Materials – Padrão Descritivo de Materiais
direct costs – custo direto
direct tax – imposto direto
disability-adjusted life years – anos de vida ajustados por 
incapacidade
disbursement – desembolso
discounting ou discount rate – taxa de desconto
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E
early illnesses detection process – detecção precoce de doenças
early obsolescence – obsolescência precoce
econometrics – econometria
economicity – economicidade
economics agentes in health – agentes econômicos em saúde
economy of scale – economia de escala
effectiveness – efetividade
efficacy – eficácia
efficiency – eficiência
efficiency analysis – análise de eficiência
elasticity – elasticidade
equality – igualdade 
equity – equidade
evidence-informed health practices – saúde baseada em 
evidências
expenditure – despesa
expenditure – gasto
externality – externalidade

F
Family Health Strategy – Estratégia Saúde da Família
Federal Government Integrated System for Financial Management – 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
Fee Schedules – Sistema de Gerenciamento da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Prótese e Materiais 
Especiais do Sistema Único de Saúde
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fee-for-service – taxa por serviço
final good – bem final
financial flows – fluxo do financiamento
financial management – administração financeira
financing – financiamento
financing agents – agentes de financiamento
financing schemes – esquemas de financiamento
Finantial Assistance to Endemic Diseases Control Agents – 
Assistência Financeira aos Agentes de Combate às Endemias
fiscal balance – equilíbrio fiscal
fixed cost – custo fixo
fund-to-fund transfer – transferência fundo a fundo
future value – valor futuro (1)
future value – valor futuro (2)

G
Gini coefficient – coeficiente de Gini
Global Burden of Disease – Carga Global de Doenças
government transfers – transferências do governo¹
gross domestic product – produto interno bruto

H
Health Care – Atenção à Saúde
health consortium – consórcio de saúde
health cost – custo em saúde
health cost analysis – análise de custo em saúde
health economic evaluation – avaliação econômica em saúde
health economics – economia da saúde
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health effects – efeito em saúde
health expenditures – gasto em saúde
health indicator – indicador de saúde
Health Information System – Sistema de Informação em Saúde
Health Monitoring System – Vigilância em Saúde
health needs assessment – necessidades em saúde
health outcomes research – investigação de resultados em saúde
health policies – políticas de saúde
health services – serviços de saúde
health services accessibility – acesso aos serviços de saúde
Health Surveillance Component – Componente da Vigilância 
em Saúde
Health Surveillance Fixed Basic Care – Piso Fixo de 
Vigilância Sanitária
Health Surveillance Fixed Basic Floor – Piso Fixo de Vigilância 
em Saúde
Health Surveillance Variable Basic Care – Piso Variável de Vigilância 
em Saúde
Health Surveillance Variable Basic Floor – Piso Variável de 
Vigilância Sanitária
health system – sistema de saúde
health technologies – tecnologias em saúde
health technology assessment – avaliação de tecnologias em saúde
Health Technology Assessment Agency – Agência de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde
Health Technology Assessment Centers – Núcleos de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde
healthcare costs – custo de cuidados de saúde
healthcare financing – financiamento em saúde
healthcare needs assessment – determinação de necessidades 
de cuidados de saúde
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healthcare sector – setor saúde
health-related quality of life – qualidade de vida relacionada à saúde
Homecare Services – Atenção Domiciliar 
Hospital Care – Atenção Hospitalar
Hospital Information Systems of the Brazilian Unified Health 
System (SUS) – Sistema de informações hospitalares do Sistema 
Único de Saúde
human capital – capital humano

I
incentive – incentivo
incentives for strategic and priority actions – incentivo para 
ações estratégicas
income – renda
income distribution – distribuição de renda
income elasticity – elasticidade-renda
incremental cost – custo incremental
incremental cost effectiveness ratio – razão de custo- 
-efetividade incremental
indifference curve – curva de indiferença
indirect cost – custo indireto
indirect tax – imposto indireto
induced  healthcare demand – indução da demanda em saúde
inferior good – bem inferior
inflation – inflação
inflation targeting system – regime de metas de inflação
Information System on Public Health Budgets – Sistema de 



GLOSSÁRIO TEMÁTICO - ECONOMIA DA SAÚDE

171

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
Information Technology Department of the Brazilian Unified 
Health System (SUS) – Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde
input – insumo
intangible benefit – benefício intangível
intangible cost – custo intangível
Integrated System for Administration of Services – Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais
integrative review – revisão integrativa
integrity – integralidade
Intermanagers Bipartite Commission – Comissão Intergestores Bipartite
Intermanagers Tripartite Commission – Comissão Intergestores Tripartite
intermediate good – bem intermediário
investment – investimento

J
judicialization of health care – judicialização da saúde

L
labour value – valor-trabalho
law of supply and demand – lei da oferta e da demanda
liberalism – liberalismo
linear correlation coeficiente – coeficiente de correlação linear 
liquidity preference – preferência pela liquidez
liquidity trap – armadilha de liquidez
listing team – unidade catalogadora
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M
Management System of the Table of Procedures, Medicines, 
Orthoses, Prosthesis and Special Materials of the Brazilian Unified 
Health System (SUS) – Sistema de Gerenciamento da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Prótese e Materiais 
Especiais do Sistema Único de Saúde
marginal analysis – análise marginal
marginal cost – custo marginal
marginal productivity – produtividade marginal
market concentration index – índice de concentração de mercado
market failure – falhas de mercado
market mechanism – mecanismo de mercado
market of  health goods and services – mercado de bens e serviços de saúde
market structure – estruturas de mercado
Markov model – modelo de Markov
Master Plan for Regionalizing Health Care – Plano Diretor 
de Regionalização
Materials Catalogue – Catálogo de Materiais
measures of central tendency – medidas de tendência central
measures of health status – medida do estado de saúde
median – mediana
medicine – medicamentos
Medicines Market Regulation Chamber – Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos
Medium and High Complexity Financial Limit Component – 
Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade
meta-analysis – metanálise
micro budget – micro-orçamento
micro-costing – microcusteio
mixed-capital company – sociedade de economia mista
modern monetary theory – teoria monetária moderna
monetary base – base monetária
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monopoly – monopólio
monopsony – monopsônio
moral hazard – risco moral
morbidity – morbidade
mortality – mortalidade
Multi Year Plan – Plano Plurianual
multivariate analysis – análise multivariada
Municipal Health Fund – Fundo Municipal de Saúde
mutualismo – mutualismo

N
National Commission for Incorporation of Health Technologies – 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema 
Único de Saúde
National Cost Management Program – Programa Nacional de Gestão 
de Custos
National Health Accounts – Contas Nacionais em Saúde
National Health Fund – Fundo Nacional de Saúde
National Regulatory Agency for Private Health Insurance and 
Plans – Agência Nacional de Saúde Suplementar
Negotiated and Integrated Programming – Programação 
Pactuada e Integrada
non-operating cost – custo não operacional
non-profit philanthropic institution – entidade filantrópica
normal good – bem normal
normative analisys – análise normativa

O
odds ratio – razão de chances
offer price elasticity – elasticidade do preço da oferta
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oligopoly – oligopólio
oligopsony – oligopsônio
operating cost – custo operacional
opportunity cost – custo de oportunidade
optimization – otimização
Organization for Economic Cooperation and Development – 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
outcome – desfecho
Outpatient Information System of the Brazilian Unified Health 
System (SUS) – Sistema de informações ambulatoriais do Sistema 
Único de Saúde
output – produto

P
pay-for-performance – pagamento por desempenho
payment system – modelos de pagamento
per capita financing – financiamento per capita
perfect competition – concorrência perfeita
performance index – índice de desempenho
pharmaceutical services – assistência farmacêutica
pharmacoeconomics – farmacoeconomia
planned obsolescence – obsolescência programada
positive economics – economia positiva
present value –  valor presente (1)
present value – valor presente (2)
price – preço
price discrimination – discriminação de preços
price elasticity of demand – elasticidade-preço da demanda
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price index – índice de preços
Primary Healthcare – Atenção Primária à Saúde
private cost – custo privado
private entity – entidade privada
private health insurance and plans – saúde suplementar
private health services – serviços privados de saúde
productive efficiency – eficiência produtiva
productivity cost – custo de produtividade
progressivity – progressividade
provision of public health services – oferta de serviços públicos de saúde
Public Administration – Administração Pública 
public deficit – déficit público
public good – bem público
public health actions and services – ações e serviços públicos de saúde
public health financing – financiamento público em saúde
public health fund – fundo de saúde
public private corporation – sociedade de economia mista
public sector economics – economia do setor público
purchase cost – custo de aquisição

Q
quality-adjusted life years – anos de vida ajustados por qualidade
quantitative easing – quantitative easing
quantitative theory of money – teoria quantitativa da moeda 

R
ranking – ranking
rational behaviour – comportamento racional
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registration of medicines – registro de medicamentos
regression analysis – análise de regressão
regressivity – regressividade
relative risk – risco relativo
resources – recursos
revenue – receita

S
Sanitary Surveillance Component – Componente da Vigilância 
Sanitária
scoping review – revisão de escopo
sensitivity analysis – análise de sensibilidade
separating measures – medidas separatrizes
shortage – escassez
sick pay – auxílio-doença
sickness benefit – auxílio-doença
social contributions – contribuições sociais
social cost – custo social
social efficiency – eficiência social
Social Welfare Budget – Orçamento da Seguridade Social
socio-environmental analysis – análise socioambiental
Specialized Component of Pharmaceutical Care – Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica
Specialized Health Care – Atenção Especializada
standard deviation – desvio-padrão
State Health Fund – Fundo Estadual de Saúde
Strategic Component of Pharmaceutical Care – Componente 
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Estratégico da Assistência Farmacêutica
subsidy – subsídio
substitute goods – bens substitutos
subvention – subvenção
supply – oferta
systematic review – revisão sistemática

T
tax – tributo
tax benefit – benefício fiscal
tax expenditure – gasto tributário
tax incentive – incentivo fiscal
technical efficiency – eficiência técnica
technology horizon scanning – monitoramento do horizonte 
tecnológico
time series analysis – análise de séries de tempo
total cost – custo total
trade-off – dilema econômico
transfers payments – transferências do governo²
types of cost center – tipos de centros de custos

U
uncertainty – incerteza

unit of supply – unidade de fornecimento

universality – universalidade

utility – utilidade

utility value – valor-utilidade
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V
value – valor
value added – valor agregado
variable cost – custo variável
voluntary transfers – transferências voluntárias

W
willingness to pay – disposição a pagar

Y
years of potential life lost – anos potenciais de vida perdidos
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Glossário Temático é uma série elaborada para difundir os termos, as 
definições e as siglas utilizados por órgãos subordinados e entidades 
vinculadas ao Ministério da Saúde, a fim de padronizar a linguagem 
institucional pela identificação de variantes terminológicas.

Esta quarta edição do Glossário Temático: economia da saúde, além 
de reunir as principais conceituações, palavras e expressões técnicas 
e organizacionais empregadas pelo Departamento de Economia da 
Saúde, Investimento e Desempenho, traz suas respectivas terminologias 
em inglês e espanhol em um layout mais moderno e de visualização 
agradável. Esta obra de referência pretende, ainda, divulgar essa 
linguagem de especialidade não apenas para os profissionais de outras 
áreas da saúde, mas também para qualquer pessoa interessada.
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