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INTRODUÇÃO

O Brasil protagonizou crescimento macroeconômico, redução das desi-

gualdades socioeconômicas da população e estabilidade política em momento 

de crise econômica no hemisfério norte. O desafio de oferecer assistência a 

populações mais longevas, com grande carga de doenças crônico-degene-

rativas é maior diante da pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, 

principalmente de origem biotecnológica, que melhoram desfechos de morbi-

-mortalidade e qualidade de vida, mas têm grande impacto orçamentário.

O desafio é avançar nas mudanças estruturais para tornar sustentável o 

Sistema Único de Saúde e Sistema Suplementar de Saúde, que permita acesso 

da população aos cuidados de saúde, com qualidade assistencial e racionaliza-

ção de custos.

A comunidade acadêmica pode contribuir neste debate da busca do equilí-

brio entre acesso, qualidade e custos para formuladores de políticas de saúde 

e gestores de saúde brasileiros. Este artigo aponta alguns diagnósticos da si-
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tuação atual e alternativas cientificamente testadas para atingir os resultados 

desejados.

Financiamento da Saúde no Brasil

“O Governo Brasileiro cobra imposto de país rico e gasta com a deficiência 

de país pobre”.*

O Setor Saúde no Brasil, tem se mantido nos últimos anos como o 2º item 

de gasto federal, depois de previdência e o 3º item do gasto agregado das três 

esferas de governo (depois de previdência e educação)1. Estes gastos represen-

tam aproximadamente 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB), incluindo o gasto 

público (Sistema Único de Saúde – SUS) e privado, sendo que a participação 

privada corresponde a mais de 4% do PIB. O SUS oferece cuidados de saúde 

a 150 milhões de habitantes que não possuem planos privados de saúde e re-

presenta 3,5% do PIB. Este recurso é insuficiente para atender o compromisso 

constitucional de acesso universal à saúde. Países com acesso universal à saú-

de devem investir pelo menos 6% do PIB em saúde pública. Ao contrário dos 

sistemas de saúde europeus, somente 44% do financiamento total dos serviços 

de saúde é de origem pública, aproximadamente US$ 350 públicos anuais per 

capita (US$ por paridade do poder de compra), o que nos coloca entre os países 

com menor financiamento público per capita do mundo e reforça a tese de 

sub-financiamento do SUS2.

A recente promulgação da Emenda Constitucional 29 (EC 29), que trata dos 

limites mínimos com saúde pelos municípios, estados e união, vai adicionar 

mais recursos financeiros para o SUS, mas ainda insuficientes para atingir os 

*Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Relatório “Perspectivas da América 
Latina 2012”.

1 - Brasil. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O Financiamento da Saúde. Brasília: CONASS, 2011. 
Volume 2.

2 - Santos NR. Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Disponível em: http://www.cebes.org.br/media/file/
Sus_politica.pdf. Acesso em 21 de fevereiro de 2012.



804

padrões de financiamento do sistema universal de saúde proposto pela Cons-

tituição de 1988. A equipe econômica do atual governo retirou a aplicação fe-

deral para essa esfera, do critério de porcentual mínimo sobre a arrecadação, 

mantendo-o somente aos municípios (15%) e estados (12%). 

Em contrapartida, nossa carga tributária de 39% do PIB é maior que arreca-

dação fiscal dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvi-

mento Econômico) que se encontra por volta de 30% do PIB. O “abismo” entre 

arrecadação tributária e investimento público em saúde é evidente quando 

comparamos com a realidade dos países Latino-Americanos (Tabela 1).

Tabela 1: comparação entre países latino-americanos da relação entre 

arrecadação tributária versus investimento público em Saúde como % PIB

Apesar de constitucionalmente a Saúde ser um direito do cidadão e obri-

gação do Estado, a tributação de produtos e serviços de saúde pelos governos 

federal, estaduais e municipais apresenta assimetrias entre setor público, 

privado e filantrópico†. As empresas privadas de saúde representam pouco 

menos de 61% do PIB do setor, porém são responsáveis por 95,5% do total da 

arrecadação tributária do setor Saúde. As instituições filantrópicas represen-

tam 5% do PIB e têm arrecadação de 0,6% do total. O setor público de Saúde 

† Carga tributária de um setor é medida pela divisão do total da arrecadação tributária deste setor, pela 
riqueza por ele gerada na economia nacional (PIB).

Países Arrecadação Tributária Investimento Público em 
Saúde como %PIB

Argentina 26% 4,3%

Brasil 39% 3,4%

Chile 19% 3,0%

México 12% 2,9%

Fonte: Fundação Instituto de Administração – FIA-USP. A Saúde no Brasil e na América Latina. In: Wright JTC. Maio 2008.  
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representa 34,21% do PIB do setor, mas contribui somente com 4% da arre-

cadação tributária. Em média 1/3 do valor pago pela população por qualquer 

produto ou serviço de saúde é composto por impostos, taxas e contribuições3. 

Há necessidade de que legisladores brasileiros façam revisão da tributação 

na Saúde, tanto para assegurar fontes de financiamento estáveis e crescentes 

para o SUS, quanto para maior racionalidade para o cidadão que consome pro-

dutos e serviços de saúde, como por exemplo, medicamentos de uso crônico.

Indicadores epidemiológicos para o planejamento da assistência à Saúde 

A gestão dos recursos físicos e humanos para atender as necessidades da 

população na esfera da prevenção, terapêutica, reabilitação e paliação deman-

da planejamento alicerçado em indicadores epidemiológicos e modelos pre-

ditivos que permitam estimar o benefício das intervenções em Saúde medido 

em desfechos relevantes de Saúde (redução de morbi-mortalidade). A análise 

do perfil epidemiológico da população permitirá planejamento e priorização 

das ações de saúde no âmbito populacional.

Por exemplo, no campo do diagnóstico epidemiológico, fenômeno recente 

documentado em estudos observacionais brasileiros demonstra a queda na 

letalidade da doença cardiovascular (DCV), apesar de ainda representar a 

maior mortalidade (óbito por DCV na população geral), pela maior prevalência 

dentre as doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT)4. O diagnóstico 

precoce e tratamento do câncer torna-se uma prioridade de saúde (Gráfico 

1), em conseqüência da maior sobrevida de pacientes com DCV somado ao 

aumento da longevidade da população (entre 1980 e 2009, a expectativa de 

vida do brasileiro experimentou um acréscimo de 10,60 anos, ao passar de 

3  - Confederação Nacional de Saúde. Federação Brasileira de Hospitais. Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário. Radiografia da Tributação do Setor Saúde. Brasília. 2010.

4 - Schmidt MI et al. Health in Brazil. Chronic non-communicable diseases in Brazil: burden and current 
challenges. The Lancet, 2011, n. 377.
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62,57 anos, para os atuais 73,17 anos5). Além do aumento do número de casos, 

o tratamento do câncer tem maior custo unitário que a doença cardiovascular, 

principalmente pelo advento dos medicamentos biológicos. O mercado 

mundial de agentes biológicos movimentou US$ 71 bilhões em 2008 com taxa 

de crescimento de 17% ao ano6. No Brasil, não há dados oficiais sobre o volume 

de agentes biológicos, mas sabe-se que o déficit da balança comercial na área 

de medicamentos e equipamentos atingiu US$ 10 bilhões nos últimos oito 

anos, principalmente pela aquisição de agentes biológicos.

Gráfico 1: tendências de mortalidade por doenças crônicas no Brasil 1996-

2000- 2007

Fonte: Schmidt 2011.  

5 -Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
Diretoria de Pesquisas Coordenação de População e Indicadores Sociais. Observações sobre a evolução da 
mortalidade no Brasil: o passado, o presente e perspectivas. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/2009/notastecnicas.pdf. 
Acesso em 21 de fevereiro de 2012.

6 - Borget. Biosimilaires et facteurs médico-économiques. Bulletin du Cancer 2010. Volume 97, Numéro 5, 
589-95. 
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Mensuração de indicadores de infraestrutura, processo e desfecho em saúde

“Se você não pode medir, você não pode gerenciar”. ‡

O setor saúde precisa incorporar a cultura da avaliação das ações e resulta-

dos. O método mais utilizado para avaliação de intervenções em sistemas de 

saúde foi proposto no trabalho clássico de Donabedian7. Este autor propõe os 

seguintes enfoques para avaliação de serviços de saúde:

• Avaliação de estrutura – compreendem as condições de estrutura física, 

recursos tecnológicos e organizacionais de serviços e intervenções;

• Avaliação de processo – compreendem as atividades realizadas para os 

pacientes e as relações entre elas e a qualidade dos serviços prestados;

• Avaliação de resultado/impacto – compreende o que é finalizado para os 

pacientes e seus efeitos na saúde e no funcionamento do sistema de saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza os seguintes princípios 

como instrumento de gestão de saúde:

• Avaliação como um meio sistemático de aprender empiricamente e de 

utilizar as lições aprendidas para a melhoria das atividades em curso, ou seja, 

o objetivo da avaliação é conhecer para melhorar os serviços ainda durante sua 

execução;

• Avaliação deve ser flexível e adaptável às distintas situações e circuns-

tâncias, além de ser um processo contínuo e dinâmico e, consequentemente, 

integrado à gestão.

‡ Peter Drucker.

7- Donabedian A. Explorations in quality assessment and monitoring. Vol I. The definition of  quality and 
approaches to its assessment, 1980; Vol II. The criteria and standards of  quality, 1982; Vol III. The methods and 
findings of  quality assessment and monitoring: an illustrated analysis. Ann Arbor, Health Administration 
Press, 1985.
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A partir dos dados obtidos, dos objetivos e metas propostos são seleciona-

dos e definidos indicadores de avaliação que permitam acompanhar o desen-

volvimento das intervenções.

Considera-se indicador uma informação quantitativa ou qualitativa que, 

por si só, tenha capacidade de retratar a parcela da intervenção que se deseja 

analisar. Nesse sentido, o indicador é uma variável de estrutura, processo, ou 

resultado/impacto que mostra o alcance da modificação analisada.

Avaliação da estrutura

A avaliação da estrutura refere-se à análise das alterações das condições de 

infraestrutura física, da incorporação tecnológica e das mudanças organiza-

cionais ocorridas na Unidade de Saúde.

Esta avaliação é direcionada à análise do aumento esperado da capacidade 

física (número de salas de atendimento, leitos de UTI, etc.), da incorporação 

das tecnologias (número de equipamentos, novas técnicas de diagnóstico e 

terapêutica) e de modernização gerencial (novos procedimentos administra-

tivos e/ou controle de insumos, tais como medicamentos). Estas informações 

permitem relacionar a estrutura às atividades realizadas.

Avaliação do processo

A avaliação do processo refere-se à análise da quantidade e do tipo de ativi-

dade realizada que possibilita observar possíveis modificações no modelo de 

assistência à saúde.

É realizada, primordialmente, de forma quantitativa e complementada, 

quando possível, pela análise qualitativa das intervenções executadas.
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Análise quantitativa do processo

A análise quantitativa é realizada pelo acompanhamento de indicadores 

de produção e de produtividade das intervenções em saúde. A definição de 

produção e de produtividade é a seguinte:

• Produção: conjunto de operações definidas por meio das quais certos insu-

mos são transformados em bens (ou produtos) úteis. A produção de bens e servi-

ços pressupõe o trabalho humano e os meios de produção, que incluem o objeto 

de trabalho (aquilo sobre o que o homem exerce sua atividade) e os instrumentos 

de trabalho (tudo do que se serve o homem para o exercício de seu trabalho). Os 

indicadores de produção expressam o volume da produção em números absolu-

tos. Exemplo de indicadores de produção: número de vacinas aplicadas, número 

de leitos hospitalares, número de cirurgias realizadas, número de sessões de 

hemodiálise, número de altas da UTI neonatal, número de exames radiológicos 

e número de consultas realizadas (em um determinado tempo e lugar).

• Produtividade: expressa a utilização dos recursos produzidos para obter 

a máxima quantidade de bens e serviços em relação ao insumo disponibiliza-

do. Em essência, a produtividade mede o quanto a quantidade produzida está 

próxima da capacidade ideal ou teoricamente esperada para equipamentos e 

recursos humanos. A produtividade depende de fatores ambientais (condições 

de trabalho, salubridade do meio); fatores humanos (capacidade, qualifica-

ção); e fatores tecnológicos (inovações, programas). É expressa em unidades de 

produção por unidades de insumo. Exemplo: número de consultas médicas/

médico/hora (ou dia) e número de exames ultrassonográficos/equipamento.

Análise qualitativa do processo

Esta etapa da avaliação tem como objetivo avaliar as características espe-

cíficas do processo para identificar evidências que permitam dizer que as in-
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tervenções realizadas estão próximas do conhecimento científico disponível 

ou de acordo com a norma técnica de sua utilização. De uma maneira sim-

plificada, espera-se avaliar a qualidade técnico-científica, ou seja, a aplicação 

apropriada do conhecimento científico disponível, bem como da tecnologia 

no cuidado com o paciente.

Caracterizam-se como exemplo de indicadores de qualidade (da inter-

venção ou atividade produzida): proporção de exames alterados (em relação 

aos exames solicitados); taxa de abandono de vacinação ou de tratamento 

(tuberculose, hanseníase, hipertensão arterial, diabetes mellitus, AIDS etc.); 

taxa de falso negativo em exames laboratoriais; e taxa de cesáreas. Os investi-

mentos na capacitação gerencial devem determinar modificações no tempo e 

movimento de atendimento dos pacientes com benefícios reais na assistência 

de saúde prestada. Estas modificações podem ser avaliadas por indicadores 

como tempo de espera para atendimento ambulatorial ou hospitalar, melhor 

dispensação de medicamentos resultante de um melhor controle de estoque e/

ou agilização de processo de compras. 

Avaliação do resultado/impacto

A avaliação do resultado/impacto deve retratar as modificações nas condi-

ções de saúde dos pacientes sob intervenção e na Unidade de Saúde.

Os possíveis indicadores de resultado/impacto podem ser: nível de gravi-

dade dos casos sob intervenção, taxa de letalidade específica e tipos de inter-

corrências clínicas ou cirúrgicas (passível de prevenção por técnica ou conduta 

padronizada).

Podem-se utilizar os indicadores epidemiológicos clássicos, como incidên-

cia, prevalência e coeficiente de mortalidade e morbidade.
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Mensurações da eficácia e efetividade das intervenções em saúde

“Medicina é uma ciência da incerteza e uma arte da probabilidade”.§ 

A contribuição da Assistência à Saúde baseada em evidências para plane-

jamento e implementação de políticas públicas de saúde consolidou-se nas 

últimas décadas. Os ensaios clínicos controlados randomizados são métodos 

de pesquisa relevantes para responder questões sobre eficácia e segurança dos 

produtos, atributos necessários para que os órgãos regulatórios e sanitários con-

cedam o registro para comercialização no país. Porém, o conhecimento gerado 

em ensaios clínicos controlados randomizados traduz o benefício em condições 

controladas, populações selecionadas e bem monitoradas, mas não reflete a 

prática clínica diária, o chamado “mundo real”. No “mundo real” as populações 

de pacientes são heterogêneas, menos aderentes aos protocolos de tratamento, 

com várias co-morbidades e com incremento cada vez maior de idosos8. 

Formuladores de políticas de saúde e gestores têm questões que vão além 

dos atributos de eficácia e segurança dos produtos. Estes atores querem saber 

o que acontecerá quando determinada tecnologia em saúde for incorporada na 

sua população em condições do dia a dia.

A demonstração dos benefícios clínicos das intervenções exigirá a incor-

poração de outros métodos de pesquisa clínica com foco em ensaios clínicos 

pragmáticos, registros prospectivos de pacientes e estudos observacionais. 

Estes delineamentos de estudos permitirão mensurar os dados de efetividade 

(“mundo real”) necessários para o processo de decisório em saúde.

§ Sir. William Osler.

8- Sonnad S. et al. The Center for Medical Technology Policy (CMTP). Effectiveness Guidance Document 
for Pragmatic Phase 3 Pharmaceutical Trials. 
Disponível em: http://www.cmtpnet.org/cmtp-research/guidance-documents/EGDProcess.pdf. 
Acesso em 21 de fevereiro de 2012.
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Estimativas de risco populacional e análises econômicas em Saúde

“Avaliar custos e desfechos ajuda a determinar o melhor e mais eficiente 

uso de recursos”.¶ 

As mudanças no meio ambiente e hábitos de vida ocorridas no século XX 

têm despertado o interesse de pesquisadores e formuladores de políticas para 

melhor compreensão das consequências na saúde humana.

Todas as estimativas estão centradas na mensuração do risco que hábitos e 

ambientes insalubres exercem sobre a população. Risco é uma palavra que se 

refere ao futuro. O principal problema da estimativa de risco é que a informa-

ção em que se baseiam geralmente é imprecisa. Como as decisões não podem 

esperar, as lacunas de informações devem ser preenchidas por inferências.

Além da estimativa de risco, a análise econômica é importante para orien-

tar a formulação de política de saúde. A comparação entre os custos da inter-

venção versus os benefícios à saúde da população, só é possível se o prejuízo 

for expresso em termos econômicos.

Os economistas que elaboram análises de custo-benefício abordam os 

projetos com a seguinte questão: “Esta intervenção produzirá uma melhoria 

de Pareto?”. Uma melhoria de Pareto é uma mudança que melhorará pelo me-

nos as condições de uma pessoa e não piorará as condições de outros, porém, 

como na maioria das avaliações este cenário não é possível, modifica-se para: 

“Esta intervenção produzirá uma possível melhoria de Pareto?”, no sentido de 

se questionar se é possível que os que ganham compensem os que perdem. 

A necessidade percebida de estimar em valores monetários o risco do dano à 

saúde surge da busca de melhorias de Pareto, medidas para melhorar o bem-

-estar coletivo9.

¶ Mark Skousen.

9- Adams J. Risco. Editora Senac São Paulo, 2009.
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A análise econômica em Saúde permite estimar as opções de escolha na 

alocação dos recursos escassos destinados à área de Saúde, entre alternativas 

que competem pelo seu uso. 

Todas as formas de análise econômica envolvem tanto os inputs (uso de 

recursos) quanto os outputs (benefícios de saúde) das intervenções em saúde. 

Estas análises proporcionam a comparação entre as alternativas e facilitam o 

processo de escolha do uso apropriado dos recursos escassos.

Gerenciamento de doenças crônicas

O gerenciamento de doenças crônicas surgiu nos anos 80, como um dos 

subprodutos do Managed Care. Ao longo das décadas seguintes, consolidou-se 

como sistematização da linha de cuidado em Saúde para aperfeiçoar os pro-

cessos de assistência aos pacientes crônicos, com objetivo principal de mudar 

favoravelmente a história natural da doença. Caracteriza-se como conjunto 

de ações e práticas que reúne ferramentas gerenciais, estimativas de risco po-

pulacional, mensurações de intervenções em saúde e modelos econômicos de 

análise de decisão.

A evidência disponível até o momento sugere que este tipo de intervenção 

melhora a qualidade assistencial e o controle da doença, com impactos positi-

vos no monitoramento de desfechos intermediários e controle dos pacientes. 

Ainda há incertezas sobre os benefícios potenciais nos desfechos de longo 

prazo e, principalmente, sobre redução de custos em saúde . 

É importante conscientizar formuladores de políticas de saúde, fontes 

pagadoras e gestores de que o retorno econômico dos programas de gerencia-

mento de pacientes crônicos não ocorre no curto e médio prazo; caracteriza-se 

como estratégia para o longo prazo.
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Parceria Público-Privada na Saúde

“Não é função do governo fazer um pouco pior ou um pouco melhor o que 

os outros podem fazer, e sim fazer o que ninguém pode fazer”.**

Parceria Público-Privada (PPP) é o termo genérico usado para designar 

qualquer forma de envolvimento do setor privado na oferta de serviços públi-

cos e infraestrutura. 

A forma mais conhecida de PPP é aquela em que o setor privado planeja, 

desenvolve ou constrói, financia e opera serviços demandados por uma ins-

tituição pública. Sob este formato, o setor público estabelece um contrato de 

longo prazo com uma organização do setor privado, no qual são estabelecidos 

critérios e resultados esperados.

O setor público paga pelos serviços em intervalos estabelecidos, desde que 

os serviços contratados tenham sido prestados de acordo com os critérios es-

tabelecidos11.

As PPPs constituem uma maneira de incorporar as práticas de mercado e 

os benefícios oriundos das habilidades, conhecimento e expertise específicas do 

setor privado, ao setor público.

Juntos, utilizando estruturas de incentivo, atingem-se economias para o 

governo de várias maneiras. Um melhor retorno nos investimentos públicos 

surge como resultado de custos reduzidos ao longo do ciclo de vida dos serviços. 

As PPPs também permitem uma melhor divisão de riscos entre o setor pú-

blico e privado. O Governo é responsável pela definição e regulamentação dos 

padrões de segurança, qualidade e desempenho.

Em muitos países em desenvolvimento os hospitais públicos diretamente 

** Lord Keynes.

11 - Broadbent J. et al. , “The Origins and Operation of  the PFI” in “Public Private Partnership: Saviour, 
Villain or Irrelevance?“, working paper by the Commission on Public Private Partnership, Institute of  Public 
Policy Research (IPPR).
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gerenciados pelo governo apresentam desempenho sofrível. Esforços para 

melhorar a operação através de reformas gerenciais têm falhado, e há a ne-

cessidade de se encontrar alternativas. Reformas através de PPPs vêm sendo 

consideradas como uma alternativa promissora, porém seus resultados ainda 

não foram adequadamente avaliados12. 

La Forgia et al. apresentam os resultados de uma experiência de sucesso em 

São Paulo, Brasil. O modelo de PPP possibilitou aos gerentes da unidade a es-

trutura necessária para gerenciar os recursos humanos, considerado um fator 

crítico de sucesso. Os hospitais com PPP apresentaram eficiência marcada-

mente superior que as demais unidades em várias áreas, incluindo a rotativi-

dade de leitos (número de altas por leito), taxa de substituição de leitos (núme-

ro médio de dias que o leito permanece desocupado entre pacientes), ocupação 

dos leitos e dias de internação. Nos hospitais com PPP, o número de altas por 

leito foi significativamente maior para altas no geral (p<0.01), cirúrgicas (p < 

0.05) e altas clínicas (p<0.05). Altas por leito em obstetrícia/ginecologia foram 

também superiores, mas somente marginalmente significante (p<0.10). 

A comparação dos dois grupos revelou que, consistentemente com os me-

lhores resultados internacionais, os hospitais com PPP utilizaram cerca de um 

terço a menos de médicos (em tempo integral; p<0.05) e aproximadamente um 

terço a mais de enfermeiras (em tempo integral; p < 0.10) do que as unidades 

gerenciadas diretamente pelo governo. Esta proporção mais apropriada de 

pessoal contribuiu para as eficiências encontradas.

Conclusão

A revisão narrativa da literatura identificou seis determinantes de mudan-

ça para modernização e sustentabilidade do setor saúde; são eles: o modelo de 

12 - La Forgia GM. Public-Private Partnership and Public Hospital Performance in São Paulo, Brazil.  
Health Affairs 2009;28(4):1114-27.
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financiamento; planejamento segundo indicadores epidemiológicos, mensu-

ração de indicadores de processo e desfecho; estimativa de eficácia e efetivida-

de das intervenções em saúde; análises econômicas em saúde; gerenciamento 

de doenças crônicas e parceria público-privada. 

A comunidade acadêmica e os institutos de pesquisa podem contribuir 

neste debate da busca do equilíbrio entre acesso, qualidade e racionalização 

de custos para gestores e formuladores de políticas de saúde no Brasil. 


