
 
  

 
 

IMPACTO DO CONSUMO DE AÇÚCAR SOBRE A DESPESA DE 
SAÚDE VENCE PRÉMIO PEDRO PITA BARROS 

 

A distinção é entregue a 16 de Outubro, pelas 18h00, no Hotel Olissipo Oriente, em Lisboa. 
 
 
Vítor Castro é o vencedor da primeira edição do Prémio Pedro Pita Barros com o trabalho de 
investigação “Pure, white and deadly… expensive: a bitter sweetness in health”, publicado na 
revista científica Health Economics.  
 
O júri considerou que o artigo constitui um excelente ponto de partida para a discussão de 
políticas de saúde pública, ao gerar evidência numa área que se traduz em custos elevados para 
os sistemas de saúde. Ao mesmo tempo, aponta para a necessidade e os benefícios de 
estratégias de sensibilização e educação alimentar da população. 
 
O estudo analisa o impacto do consumo de açúcar na despesa em saúde, com particular ênfase 
na diabetes, com base numa análise macroeconómica da literatura publicada entre 1995 e 2014 
sobre os determinantes dos gastos em saúde em 156 países.  
 
Vítor Castro é doutorado em Economia pela Universidade de Warwick e atualmente é professor 
associado de Economia na Universidade de Loughborough, no Reino Unido.  
 
O Prémio Pita Barros visa fomentar a investigação em Economia da Saúde da autoria de jovens 
investigadores portugueses ou desenvolvida com base em dados nacionais.  
 
Promovida pela Associação Portuguesa de Economia da Saúde (APES) e patrocinada pela 
Associação Nacional das Farmácias (ANF), a distinção pretende ainda prestar homenagem ao 
Professor Doutor Pedro Pita Barros, o mais influente economista da saúde português. 
 
A cerimónia pública encerra os trabalhos de pré-conferência da 16.ª Conferência Nacional de 
Economia da Saúde e conta com a presença, entre outros, dos presidentes das duas associações, 
Céu Mateus e Paulo Cleto Duarte. 
 

• Sobre o autor: https://www.lboro.ac.uk/departments/sbe/staff/vitor-castro/  

• Sobre o estudo: https://doi.org/10.1002/hec.3462  

 
Lisboa, 14 de Outubro de 2019 
 
 
Informações adicionais: 
Ana Santos :: 927 413 078 :: anasantos@lpmcom.pt 
LPM Comunicação 
Tel. 21 850 81 10 
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