PROGRAM
Quinta-feira, 13 Outubro 2011
9.00 - 19.00

Check-in

Workshops
9.30 - 13.00

Sala

Generating and using elicited evidence for economic evaluation (Laura Bojke and Marta Soares)

Sala 1

A Saúde na era das Tecnologias de Informação e Comunicação (José Tribolet , Rita Espanha e Teresa
Magalhães)

Sala 2

13.00 - 14.00

Lunch (responsability of each participant)

14.00 - 14.30

Opening Session

Auditório 2

Ministry of Health (TBC)
APES President

14.30 - 15.30
Moderador

Plenary Session - I

Auditório 2

Céu Mateus
Social inequalities in health – Can we consider the causes of the causes? - Paula Braveman

15.30 - 16.00

Coffee Break

16.00 - 18.00

Parallel Sessions (1-2-3)

Sessão 1
Moderador

Sala

Pharmaceutical market (session in English)

Auditório 2

Luís Silva Miguel
Reference pricing in the presence of pseudo-generics - Ricardo Gonçalves
Out-licensing and the development of the Portuguese pharmaceutical industry - Rafael Barbosa
Determinants of generics' market growth - Bruno Martins
The price effects of liberalization in the OTC market - Ana Moura

Sessão 2
Moderador

O sistema de saúde português

Sala 1

Miguel Lopes
Mecanismos de participação dos utentes em Agrupamentos de Centros de Saúde: um estudo empíricoLiliana Vitorino
Eficiência no internamento hospitalar - Eduardo Lourenço
Aquisição de medicamentos nos estabelecimentos prisionais portugueses: uma análise de eficiência - Liliana
Guerra
Estudo sobre o Grau de Integração de Organizações de Saúde (EGIOS) - Pedro Lopes
Impacte do outsourcing nos custos e na qualidade dos serviços hoteleiros hospitalares - Susana Oliveira

Sessão 3
Moderador

Equidade e determinantes sociais da saúde

Sala 2

Óscar Lourenço
Education-related inequity in health care with heterogeneous reporting of health - Teresa Bago d'Uva
Ageism and sexism in Portuguese NHS hospitals: differences in treatment of patients with acute myocardial
infarction based on age and sex - César Carneiro
Impact of contextual factors on health care use, externalities and the need for incentives - Julian Perelman
Efeitos da educação sobre a saúde do indivíduo: uma análise para o Brasil - Paulo Jacinto
Os determinantes socioeconómicos do estado de saúde individual das crianças no Brasil rural - César Tejada
Impactos da saúde sobre os rendimentos individuais no Brasil - Danyella Brito
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18.10 - 19.10

Poster A
Moderador

Poster Sessions (A-B-C)

Sala

Avaliação económica de medicamentos

Auditório 2

Joaquim Cristino e Marta Soares
Valor terapêutico relativo dos fármacos antiretrovirais: análise do valor clínico e económico de regimes
antiretorivirais em doentes naive com VIH em Portugal
Impacto orçamental, nos custos da terapêutica antiretroviral, da mudança de regimes contendo inibidores da
protease potenciados ou os componentes do regime de comprimido único para o regime de comprimido único
no tratamento da infecção pelo VIH-1
Estudo de avaliação do custo-efectividade de tocilizumab no tratamento de doentes com artrite reumatóide em
Portugal
Cost-utility of celecoxib compared with NSAID plus PPI in patients with osteoarthritis
Cost-effectiveness assessment of biologic strategies for rheumatoid arthritis in Portugal
Comparação entre Abraxane (Paclitaxel-albumina) e Paclitaxel com base em solvente no tratamento do
cancro da mama metastático: análise de custo-efectividade
Epidemiologia e impacto económico do câncer de colo de útero no Estado de Roraima (Brasil): a perspectiva
do SUS
Avaliação económica da vacina Prevenar 13®
Cost-effectiveness of human papillomavirus vaccination for prevention of cervical cancer in Brazilian Amazonic
region.
Análise de custo-efectividade da Linezolida no tratamento da pneumonia nosocomial por MRSA em Portugal
Implications of learning-by-doing effects on economic evaluation: the case of lung transplantation
Estudo de avaliação do custo-efectividade da utilização de Paricalcitol no tratamento de doentes com
insuficiência renal terminal e hiperparatiroidismo secundário em Portugal
Avaliação económica da utilização de dabigatrano na prevenção de eventos cerebrovasculares em doentes
com fibrilhação auricular não valvular
A cost-utility analysis of pregabalin versus venlafaxine XR in the treatment of generalized anxiety disorder in
Portugal
Custo-efectividade da Atorvastatina na prevenção primária de eventos cardiovasculares em doentes com
diabetes tipo 2
Análise custo-efectividade de uma consulta de teledermatologia nos Açores
Cost minimization study on ATG-Fresenius for prevention of graft versus host disease

Poster B
Moderador

O sistema de saúde português

João Carrasco
Filipa Aragão

Sofia Andrade
Pedro Saramago
Ricardo Vitorino
Jorge Félix
Giacomo Balbinotto
Mónica Inês
Giacomo Balbinotto
Mónica Inês
Luís Mendonça
Mitesh Mulchande
Luís Silva Miguel
Luís Silva Miguel
Mónica Inês
Teresa Ponte
Luís Silva Miguel
Sala 1

Miguel Isidoro e Ana Sofia Pinto Borges
Introdução de medicamentos nos hospitais: qual a influência na utilização em ambulatório?
Despesa com medicamentos em Portugal - impacto do sistema de preços e comparticipações
Análise do impacto das alterações introduzidas ao sistema de preços de referência, durante 2010, no mercado
concorrencial de genéricos
Medicamentos não sujeitos a receita médica: mercado, nova geração de MNSRM resultantes de switch e
canais de distribuição na União Europeia
Atitudes e crenças dos profissionais de saúde: importância dada a estratégias relacionadas com a alocação
de recursos e com a melhoria do desempenho dos serviços
Atitudes e crenças dos profissionais de saúde: resultados clínicos e efeitos organizacionais da governação
clínica
Upcoding in a NHS
Proposta de evolução do modelo de financiamento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde: estudo e
actualização dos preços de referência
Sector convencionado da saúde: análise do impacto da aquisiçao de meios complementares de diagnóstico e
terapêutica convencionados pelo SNS, no período compreendido entre 2008 e 2009
Caracterização e análise da área de prestação de cuidados de saúde na área da diálise no ano de 2010
Estudo de custeio de cuidados de diálise em centros de elevada diferenciação em Nefrologia
Modalidade de pagamento aplicada às Unidades Locais de Saúde (2010-2012)
Diagnóstico económico-financeiro das Unidades Locais de Saúde no ano de 2009
Implementação da metodologia de ajustamento do risco de base individual no sistema de cuidados de saúde
de Portugal, através da metodologia DxCG
Melhoria do Registo de Morbilidade nos Cuidados de Saúde Primários (CSP)
Processo de contratualização nos Cuidados de Saúde Primários (CSP)
Construção de um sistema de classificação de doentes por complexidade, para doentes internados em MFR:
comparação de instrumentos de medição da capacidade funcional em doentes de AVC como suporte de um
modelo de financiamento por casemix.
Utilização dos serviços de urgência em Portugal Continental entre 2005 e 2010
Avaliação de novas tecnologias em hospitais em Portugal: modelo de simulação de necessidades para PET,
RM e TAC na região Centro
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Claudia Furtado
Inês Teixeira
Isaura Vieira
Inês Teixeira
Vitor Raposo
Vitor Raposo
Pedro Pita Barros
Ana Sofia Ferreira
Magda Reis
Sílvia Moreira
Sílvia Moreira
Alexandre Lourenço
Eduardo Brito Castela
Magda Reis
Fátima Candoso
Ana Bicó
Cláudia Borges

Magda Reis
Maria Rosário Giraldes

PROGRAM
Poster C
Moderador

Sistemas de saúde: desempenho, financiamento e equidade

Sala 2

Lara Ferreira e Henrique Martins
ARCHI Indic.Care: utilização de dados secundários para a produção e análise de indicadores hospitalares

Alberto Freitas

Determinants of dental health care utilization in Portugal
Evolução da oferta e da demanda de profissionais de atenção primária à saúde em região de baixa renda de
cidade de grande porte do nordeste brasileiro: o caso de Fortaleza-Ceará
Efeitos do programa Saúde da Família sobre a taxa de mortalidade infantil nos munícipios cearenses (Brasil)
em modelos de equações reduzidas
The effect of media exposure on expansion of generics' market
Evaluating preferences for equity and efficiency among national/regional health policy makers in Spain'
GeoPrimaryHeatlh - Sistemas de informação geográfica na qualidade de saúde: desenvolvimento de um
protótipo
RIMAS - A repository of Portuguese validated Patient Reported Outcomes (PRO) intruments
Incremento no grau de autonomia em pacientes com AVC internados em Unidades de Convalescença da
ULSAM-EPE
The economy of rare diseases: theory, evidence and public policies
Suicídio no Rio Grande do Sul: uma abordagem econométrica
Uma análise económica da tuberculose no Brasil
Perfil epidemiológico e custos dos transplantes renais no Ceará em 2010
O exercício da medicina em regime de acumulação de funções públicas e privadas: propostas para a
definição de uma política de regulação no sistema de saúde português
NPM and Health Centres: What Grounds for Synergies?
Profiles of Health Professionals and New Public Management of Hospitals
Determinantes da participação feminina em atividades desportivas: evidências para o Sul do Brasil

Carlota Quintal
Marcelo Gurgel
Marcelo Gurgel
Bruno Martins
Manuel Garcia-Goñi
Carlos Oliveira
Pedro Lopes Ferreira
Nury Esteves
Giacomo Balbinotto
Giacomo Balbinotto
Paulo Jacinto
Regina Maia
Carlos Gante
Teresa Carla de Oliveira
Francisco Lira de Carvalho
Giacomo Balbinotto

Sexta-feira, 14 Outubro 2011
9.00 - 11.00

Sessão 4
Moderador

Parallel Sessions (4-5-6)

Sala

Eficiência na utilização de recursos

Auditório 2

Sílvia Sousa
Contributos para a formulação de uma política de revisão do skill mix entre médicos e enfermeiros para
Portugal: análise de aceitabilidade social - Marta Temido
Substituibilidade entre factores de produção nos cuidados de saúde primários: um estudo sobre o
alargamento das funções dos profissionais de enfermagem - Soraia Mota
Substitution at the margin: physicians vs nurses - Pedro Pita Barros
Evaluating Hospital Efficiency Adjusting for Quality Indicators: an Application to Portuguese Public Hospitals Álvaro Almeida
Organizing hospital networks throughout a planning horizon: Which options for different trade-offs between
access and costs? - Ana Mestre

Sessão 5
Moderador

Uncertainty, risks and preferences (session in English)

Sala 1

Teresa Bago d'Uva
Modelling the Demand for Long-Term Care Services under Uncertain Information - Teresa Cardoso
Risk preferences in the health and financial domain: evidence from a field experiment with patients - Marisa
Miraldo
Assessing different measures of risk taking propensity in a population with high HIV prevalence - Helena Szrek
Strategic pricing behaviors in the presence of consumer inertia: the case of health insurance - Pierre
Stadelmann

Sessão 6
Moderador

Avaliação económica em saúde

Sala 2

Miguel Gouveia
Methods for covariate adjustment in cost-effectiveness analyses of cluster randomised trials - Manuel Gomes
Mixed Treatment Comparisons using Aggregate- and Individual-Patient Level Data: An Efficient use of
Evidence for Cost-Effectiveness Modelling - Pedro Saramago
OPTAR Study: Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) vs Optimal Medical Treatment (OMT) in
prohibitive surgical Risk patients with severe Aortic Stenosis. An exploratory Cost-Effectiveness Analysis - Rui
Teles
Direct Treatment Costs for HIV/AIDS in Portugal - Joana Alves
Análise de custo-utilidade do denosumab em comparação com a prática clínica corrente no tratamento da
osteoporose pós-menopáusica - João Pereira

11.00 - 11.30

Coffee Break
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11.30 - 12.30

Moderador

Plenary Session II

Sala

Pedro Pita Barros

Auditório 2

Waiting times and waiting lists: theory, evidence and policy - Luigi Siciliani

12.30 - 14.00

Almoço

14.00 - 16.00

Parallel Sessions (7-8-9)

Sessão 7
Moderador

Sala

Cuidados de saúde primários

Auditório 2

Rita Santos
Benchmarking in primary health care: An application of the stochastic frontier analysis and the grades of
membership approach to Portuguese family health units - Catarina Neves
Unidades de Saúde Familiar: análise da actividade realizada em 2009 - Ana Bicó
Como afectar os recursos financeiros pelos Agrupamentos de Centros de Saúde? - Marta Campos
Índice de Necessidades em Saúde: Proposta de alocação normativa de recursos financeiros aos
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) - Alexandre Lourenço
Prioritizing Health Care Interventions: A Multicriteria Resource Allocation Model to Inform the Choice of
Community Care Programmes - Mónica Oliveira

Sessão 8
Moderador

Health determinants (session in English)

Sala 1

Marisa Miraldo
Does size matter? The effect of obesity on labour market outcomes - Sílvia Sousa
Smoking, Taxes, and Pregnancy on the Iberian Peninsula - Sara Ribeirinho Machado
The role of parenting style in the child health production function - Laure de Preux
Measuring early childhood health: A composite index comparing Colombian departments - Ana Osorio

Sessão 9
Moderador

Qualidade de vida e utilidades em saúde

Sala 2

Mónica Inês
SF-6D e EQ-5D: comparação do seu desempenho em grupos de doentes - Lara Ferreira
Qualidade de vida dos doentes em hemodiálise, em lista activa para transplantação renal e no primeiro ano
após transplantação renal - Margarida Domingos
A qualidade de vida no indivíduo com perda auditiva - Paulo do Carmo
Pode o SF-6D ser usado como um instrumento de medição de preferências independente do SF-36? - Pedro
Lopes Ferreira

16.00 - 16.30

Coffee Break

16.30 - 18.00

Parallel Sessions (10-11-12)

Sessão 10
Moderador

Sala

O sector do medicamento em Portugal

Auditório 2

Mónica Oliveira
A avaliação de medicamentos para financiamento pelo SNS: o papel da informação para a tomada de decisão
- Isaura Vieira
A comparticipação dos medicamentos em Portugal (1910-2010) - Micaela Figueira de Sousa
Drug spending in Portugal: which drugs make the market move? - Rosália Oliveira
Equidade na utilização dos medicamentos no SNS: uma análise da incidência dos benefícios públicos Cláudia Furtado
Alternative or Complementary Medicine, evidence from Portugal - Aida Tavares
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Sessão 11
Moderador

Impactos na prestação de cuidados de saúde

Sala 1

Victor Raposo
Does GP quality affect demand for GPs - Rita Santos
Tempo de espera para consultas médicas: Será a natureza (público vs privado) do prestador um factor
determinante? - Isabel Clímaco
Kidney transplant in Brazil: an analysis of incentive mechanism using principal-agent theory - Giacomo
Balbinotto
Conhecimentos e opiniões de médicos e farmacêuticos acerca dos genéricos versus padrões de
prescrição/dispensa - Rui Pimenta
Vertical relations in the delivery of health care: a review of practical experiences of competition policy in the US
and EU - Eliana Barrenho

Sessão 12
Moderador

Measuring performance (session in English)

Sala 2

Nuno Sousa Pereira
Volume-outcome effect in a NHS: the Portuguese case - Gisele Braun
Do economies of scale exist in the Portuguese hospital sector? - Helda Azevedo
Comparative analysis of rehabilitation groupers - Klára Dimitróvova
Patient and public involvement: it's time to think how much we spend and what the benefits are - Elena Pizzo

Sábado 15 Outubro 2011
9.00 - 11.00

Sessão 13
Moderador

Parallel Sessions (13-14-15)

Sala

A gestão dos hospitais

Auditório 2

Sara Ribeirinho Machado
Hospital Governance: Should doctors be more often nominated to boards? - Cláudia Iglésias
Conflicting rationalities on New Public Management in hospitals - Teresa Carla de Oliveira
Caracterização dos Conselhos de Administração dos hospitais EPE no período 2005-2010 - Vitor Raposo
Índice de Valorização da Gestão em Saúde: uma Metodologia de Alocação de Recursos Financeiros no Brasil
por Resultados - Áquilas Mendes
O exercício da medicina em regime de acumulação de funções públicas e privadas: um estudo empírico sobre
as motivações, valores e conflitos de interesses no sistema de saúde português - Carlota Quintal

Sessão 14
Moderador

Economia hospitalar

Sala 1

Ricardo Gonçalves
Auditorias externas à codificação clínica: metodologia adoptada e apresentação de resultados - Teresa Boto
Proposta de evolução do modelo de financiamento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde: criação de
novos grupos de financiamento - Fátima Candoso
Análise de bypasses de revascularização do coração em Portugal: utilização de um indicador definido pela
AHRQ - Nuno Rocha
An application of the VLAD methodology to Portuguese hospitals: the case of pneumonia admissions Francisco Gonçalves
As listas de espera para cirurgia nos últimos dez anos: Portugal e o SIGIC - Ana Reis

Sessão 15
Moderador

Provision of health care (session in English)

Sala 2

Alberto Holly
Regional disparities in obesity: pathways and policies in decentralized Spain - Manuel Garcia-Goñi
A roadmap to improve the DRG system in Portugal - José Ferrão
Changes in healthcare service utilisation following the introduction of a complex technological innovation: the
use of teleconsultations in Alentejo - Tiago Oliveira
Unveiling Inequalities in Prevention - Cristina Hernandez-Quevedo

11.00 - 11.30

Coffee Break

11.30 - 12.30

Plenary Session III

Moderador

Sala

João Pereira
O essencial sobre equidade em saúde - Miguel Gouveia

12.30 - 13.00

Auditório 2

Closing Session
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