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PROJETO DE PESQUISA  

CONVOCAÇÃO: 
 Fundação Pública Centro de Estudos Andaluces (CENTRA). 2012 

 

PROJECTO:  
 É o co-pagamento a solução? Opiniões e atitudes dos andaluzes ante ao "co-pagamento" dos serviços de saúde pública 

 
OBJECTIVO GERAL:   

 Conhecer as opiniões e atitudes dos cidadãos sobre uma possível implementação do "co-pagamento" no Serviço de Saúde 
Pública, na Andaluzia 

 
METODOLOGIA : 

 Entrevistas exploratórias com especialistas e pesquisa de opinião para população em geral 
 
POBLACIÓN / POPULAÇÃO :  

 População residente em Andalucía com 18 anos de idade ou mais 
 

MUESTRA / AMOSTRA : 
1.200 entrevistas 
Amostragem aleatória simples estratificada por província e quotas de sexo e idade 
Sistema de pesquisa telefônica (CATI) 
A nível de erro a priori ± 3% 
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COPAGAMENTO SAÚDE 

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Solanas, 2010) 
 “A participação direta do paciente parte do custo dos serviços de saúde no momento da utilização” 

•  “participação direta” 

•   “do paciente” 

•  “parte do custo dos 
serviços de saúde” 

•  “no momento da 
utilização” 

Imposto por uso direto Não paga mais o que tem mais (impostos 
indiretos) 

Imposto ao paciente Paga o consumidor (paciente), não o cidadão 

Vinculado ao custo real 

Temporalidade 

Pagar o que é consumido: Cidadão: usuário ou 
cliente 

O cliente paga para receber o serviço 
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OBJETIVOS "TEÓRICOS" 

 
1.  Conter o uso dos serviços, isto é, inibir o consumo e, com isso, reduzir os gastos 

2.  Obter uma fonte adicional de financiamento, ou seja, financiar o sistema de saúde e arrecadar fundos 
adicionais 

3.  Conscientizar o usuário ou reeducar o cidadão 
   

  
 

OBJETIVO 

OBJETIVO 

OBJETIVO 

DISSUASIVO 
REDUZIR OS GASTOS  

RECAUDATORIO  
AUMENTAR AS RECEITAS 

PEDAGÓGICO  
ANTI-ABUSO 
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EQUIDADE 

 
1.  Equidade no finaciamento 

2.  Equidade no uso 

3.  Redução das desigualdades em saúde 

 
 
 

 “cada um recebe de acordo com sua necessidade e contribui de acordo com sua capacidade" 

Sistema tributário progressivo 
O que mais tem mais contribui ao Estado em geral, e ao 

Sistema de Saúde em particular 

Acesso segundo a necessidade Necessidades iguais recebem a mesma atenção, 
independentemente do nível de renda (equidade horizontal) 

Sociais, econômicas 

Os pobres, marginalizados e excluídos são os que têm saúde 
mais precária, precisam de mais atenção e têm menos 

recursos 
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RESULTADOS 

EQUIDADE 
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ABUSO 

RESULTADOS 
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No geral, considerando seus prós e contras, você acha que o co-
pagamento é uma medida ...? 

Porcentagem de resposta afirmativa 

RESULTADOS 
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Porcentagem de 
resposta afirmativa 

NÃO	  É	  NECESSÁRIO	  

É	  NECESSÁRIO	  RESULTADOS 
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Principal razão pela qual você considera necessário estabelecer o 
co-pagamento em serviços públicos de saúde na Andaluzia 

Cidadão (abuso)  43,7% 

Conjuntura Econômica 31,3% 

Sistema de saúde (ineficácia)  
14,3% 

RESULTADOS 
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1.  Necessidade 

2.  Eficiência  

 

Polarização 

Crise 

59,5% Não há de necessidade co-pagamento  
35,9% Sim, há necessidade de co-pagamento 

41,2% será medida eficaz 
Há um problema de sustentabilidade do sistema de saúde (não 

posta em questão) 

DISCUSSÃO  

Você acha que o SSPA tem problemas econômicos  para continuar a 
fornecer os mesmos serviços de antes? 
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3.  Justiça  

 

Eqüidade 
O co-pagamento gerará desigualdade social e afetará 

os mais desfavorecidos 

DISCUSSÃO  

 

4.  Abuso 

 

Má utilização 
O co-pagamento evitará abusos  

Barreira monetária para impedir o acesso a fraudadores 
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Muito�
Obrigada 


