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Saúde

Com mais de 200 milhões 
de cidadãos, o Brasil é o 
maior país do mundo a 
oferecer saúde universal. 

Tal fato é uma fonte de inspiração 
para as nações que buscam 
atender à agenda proposta pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), de oferecer tal cobertura 
até 2030. Ao mesmo tempo em 
que se trata de um dos maiores 
benefícios que um país pode 
ofertar à população, honrar esse 
compromisso com qualidade e 
sustentabilidade tem se tornado 
cada vez mais difícil.

Serviços de saúde no Brasil: 
atendendo às exigências 
dos desafios futuros
Desde a promulgação da Constituição de 1988, 
o Brasil tem realizado progressos consideráveis 
rumo à construção de um sistema de saúde público 
e universal, preservando essa ordenação como 
um direito constitucional; todavia, o panorama de 
oportunidades e de desafios continua a suscitar a 
manutenção de um equilíbrio complexo
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econômicas no Brasil também 
oferecem um cenário particular, 
já que a diferença entre estados 
e municípios é enorme em 
termos de expectativa de vida, 
IDH, quantidade/distribuição de 
médicos e acesso. 

Em 1988, a criação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) veio selar 
o  compromisso de saúde para 
todos, apoiado em três pilares 
fundamentais: universalidade, 
integralidade e equidade. Desde 
a criação do SUS, o Brasil tem 
testemunhado um aumento na 
expectativa de vida, saindo de 
64,4 para 75,1 anos de idade em 
2018, embora esse número seja 
ainda menor que o observado em 
países como Argentina, Equador 
e Chile. A tripla carga composta 
por doenças infecciosas, doenças 
crônicas não transmissíveis e 
fatores externos, como violência,  
ainda é um problema. 

Apesar dos surtos de febre amarela, 
dengue, sarampo e zika vírus nos 
últimos anos, o Brasil avançou na Daniel Greca
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Além dos desafios de financiamento 
e gestão, as caracteristicas de 
extensão territorial e densidade 
demográfica colocam o Brasil em 
quinto no mundo - honrar o propósito 
de saúde universal para todos os 209 
milhões de cidadãos em um país 
continental é um grande desafio.

A população dispersa e fragmentada 
em mais de cinco mil municípios 
também é um fator que aumenta o 
desafio de acesso. Nesse sentido, 
a descentralização da entrega dos 
serviços prevista no SUS pode 
ajudar, embora 80% dos municípios 
possuam menos de 30 mil 
habitantes, a esperar que essas 
pequenas regiões consigam cumprir 
o compromisso constitucional. 
Dessa forma, uma das soluções é 
encontrar maneiras estratégicas 
de os municípios trabalharem 
operacionalmente juntos, mantendo 
assim o modelo bem-sucedido de 
atenção primária descentralizada e, 
ao mesmo tempo, concentrando a 
assistência de alta complexidade 
em hospitais em microrregiões. 
As grandes disparidades sociais e 
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redução de doenças infecciosas e, 
seguindo uma tendência global, 
agora enfrenta dificuldades com as 
doenças crônicas não transmissíveis, 
como diabetes e câncer, que 
crescem mais de 10% ao ano 
globalmente e são responsáveis, a 
depender da população, por mais de 
60% dos gastos.

O dispêndio em saúde per capita 
anual US$ 848, de acordo com a 
Economist Intelligent. Em termos 
percentuais, o País gasta em saúde 
cerca de 8,6% do PIB, valor esse 
levemente abaixo do de outros 
países da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). Considerando a 
demografia projetada, expectativa de 
vida e aumento de doenças crônicas, 
o já existente subdimensionamento 
será ainda mais evidente e 
impactante dadas as alterações 

no sistema orçamentário federal 
implementado em 2016.

Do ponto de vista de financiamento, 
os municípios devem, por lei, 
investir pelo menos 15% do que é 
arrecadado em saúde. A captação de 
recursos também vem do Governo 
Federal e dos Estados (os Estados 
deverão investir 12% e o Governo 
Federal deverá investir o mesmo do 
ano anterior, mais a inflação). Mesmo 
assim, 27% dos gastos com saúde 
são custeados pelos cidadãos (out of 
pocket), sendo outros 27% oriundos 
da saúde suplementar. O restante, 
46%, vem dos cofres públicos.

O mercado privado de saúde 
brasileiro é o terceiro no mundo, 
somente abaixo dos Estados 
Unidos e da China, cobrindo 
aproximadamente 43 milhões de 
pessoas. Sua estrutura e o modelo 
de assistência são substancialmente 
hospitalocêntricos e orientados por 
um modelo de remuneração que não 
incentiva a geração de valor. Isso 
implica uma gestão de saúde reativa 
e cara, o que tem impacto direto na 
sustentabilidade do sistema.

Sem dúvida, um dos desafios é 
integrar a saúde suplementar à 
saúde pública com uma regulação 
forte, que tenha como objetivos 
principais o bem-estar do usuário, 

a entrega de valor e a promoção 
e prevenção de saúde. Estudos 

mostram que, para cada 
unidade monetária investida 
em prevenção, até cinco 
unidades monetárias são 
evitadas ou economizadas.

O fator crítico de sucesso é 
ter uma visão e compromisso 
de longo prazo, políticas 
públicas que busquem a 

sustentabilidade do sistema e 
que propiciem acesso e geração 

de valor. n

A tripla carga 
composta 
por doenças 
infecciosas, 
doenças crônicas 
não transmissíveis 
e fatores externos, 
como a violência, 
ainda é um 
problema no Brasil


