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O que sabemos?
A questão do financiamento e a explosão de gastos
Rudi Rocha enfatizou a questão do financiamento, olhando para o futuro e visando, assim, chamar 
atenção para o cenário presente. Deu destaque ao fato de que a sociedade civil deveria se organizar 
para pautar um debate, que, inevitavelmente, girará em torno dos conflitos por recursos futuros. 
Isso acontecerá, segundo Rudi Rocha, em decorrência das projeções de expansão de gastos que 
pode  ser qualificada como “explosiva”. 

Se a previdência é considerada a atual “bomba relógio” no atual contexto brasileiro, é preciso 
atentar também para o caso da saúde, um grande problema nos países desenvolvidos, e que, 
nos próximos 20 anos, poderá se constituir como principal desafio no Brasil. Segundo a OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), até 2060, o gasto público com 
saúde no Brasil crescerá  que 7 pontos percentuais do PIB. Rudi Rocha lembrou que o Brasil gasta 
quase 9% do seu PIB com a saúde (algo próximo à média da OCDE). 
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saúde no Brasil crescerá  que 7 pontos percentuais do PIB. Rudi Rocha lembrou que o Brasil gasta 
quase 9% do seu PIB com a saúde (algo próximo à média da OCDE). 

Investimentos privados
No que diz respeito à composição dos gastos, o Brasil apresenta uma inversão, segundo Rudi 
Rocha. Em termos comparativos, investimos muito na rede privada (atrás dos EUA, por exemplo, 
que é um sistema essencialmente privado) e pouco na rede pública. Isso mesmo considerando 
a existência do SUS, que é um sistema universal, e que, em tese, cobre cerca de 200 milhões de 
pessoas. 

Projeções de desigualdade
Consideradas as projeções e as características específicas do modelo brasileiro, Rudi Rocha 
apresentou um cenário de aumento progressivo de gastos que impõe desafios. Entre eles, a queda 
de qualidade do SUS, dado o aumento da demanda e dos custos médicos; a tendência de piora 
de qualidade do sistema privado ; o aumento da segmentação público/privado, tanto do lado da 
oferta, quanto da demanda e a intensificação do problema da iniquidade.

O problema da descentralização e regionalização
Vera Schattan chamou atenção para os problemas da estrutura institucional do SUS, que vem 
sendo montada há 30 anos, tendo descentralizado parte importante da provisão de saúde na 
mão dos municípios. Há, diz ela, grande dificuldade por parte dos municípios de menor porte 
em realizar as entregas previstas pelo sistema único  – 73% dos municípios brasileiros possuem 
população de até 20 mil habitantes.

Vera Schattan lembra que existem incentivos para a formação de redes, dentre as quais chama 
atenção para as chamadas regiões de saúde, em que municípios de pequeno, médio e grande porte 
se associam visando ampliação do tipo de oferta. Mas a regionalização envolve problemas de 
coordenação que são muito complexos, dada a necessidade de integração entre uma miríade de 
atores autônomos, como agentes políticos (nos municípios, nos estados e no governo federal) e 
diferentes agentes clínicos (atenção básica, de média e alta complexidade).

Segundo Vera Schattan, a existência de diferentes lógicas de financiamento (transferências 
automáticas para a atenção básica versus pagamento a serviços prestados para a alta e média 
complexidades) – não favorecem a lógica da regionalização.

As contratações indiretas
De acordo com Vera Schattan,  há um importante aumento das contratações indiretas de 
profissionais de saúde, seja para a prestação, seja para a própria gestão do serviço. Ela citou o 
caso de São Paulo, onde, desde os anos 2000, houve um crescimento importante das contratações 
indiretas, acarretado pela lei de responsabilidade fiscal. Alguns estudos têm mostrado, segundo 
ela, que isso estaria contribuindo para o aumento da oferta tanto da atenção básica, quanto da 
média complexidade. Ademais, também destacou que há estudos que evidenciam uma melhora de 
alguns indicadores tanto nos serviços básicos, quanto na média complexidade (área hospitalar). 

O impacto das desigualdades socioeconômicas
Com base nos trabalhos de Nancy Krieger, Ligia Bahia afirma que as desigualdades 
socioeconômicas determinam aspectos centrais da saúde. Pessoas mais pobres têm maior 
probabilidade de adoecer e de morrer precocemente. E não se trata apenas da renda dos 
indivíduos, mas também de seus locais de residência, perfil educacional e de atividade econômica.



As necessidades específicas da saúde
Ligia Bahia destacou a importância de as discussões sobre gestão e financiamento para a 
elaboração de políticas públicas incluírem verdadeiramente as necessidades de saúde. Isso passa 
pelo reconhecimento, segundo a debatedora, da realidade objetiva de problemas enfrentados 
hoje no Brasil: epidemias de obesidade, de prematuridade e de cesarianas; retorno do aumento da 
mortalidade infantil; doenças infecciosas (ex.: dengue, leishmaniose); crescimento de homicídios 
e de acidentes de trânsito; grande prevalência de abortos ilegais; assistência básica deficiente para 
gestantes, dentre outros. É preciso considerar, enfim, a tripla carga de doenças que afeta o país, e 
que inclui doenças infectocontagiosas, crônicas, e derivadas da violência.

O que não sabemos ?
Como ampliar o debate
Rudi Rocha chamou atenção para o fato de que outros países do mundo estão buscando 
adequações em seus sistemas de saúde – mas que, no Brasil, frações expressivas da sociedade 
sequer teriam ciência do problema de financiamento na área. Seria preciso, então, levar a sério a 
questão e o cenário futuro de aumento dos gastos que nos espera. A “conta” ficará mais cara para o 
contribuinte e, como sociedade, seremos chamados a pagá-la, disse Rudi Rocha. Como lidar com 
as divergências que surgirão entre grupos de interesse tão fortes e consolidados? O tema deve ser 
pautado, mas não será fácil fazê-lo.

Interação público/privado
Vera Schattan colocou em debate uma importante do campo da saúde, ainda sem resposta: o setor 
privado (ou não governamental) consegue promover o aumento e/ou manutenção da qualidade 
dos serviços de saúde? Mais que isso: consegue oferecer aquilo que o usuário precisa (e não apenas 
o que seria mais “fácil” de oferecer ou mais lucrativo para o prestador)? Essas organizações 
(que, em grande parte, são associações sociais de saúde) poderiam se fazer presentes tanto nos 
serviços básicos como na média complexidade? Paralelamente, as autoridades políticas poderiam 
trabalhar a forma de financiamento de modo a incentivar a integração entre os prestadores de 
serviços básicos e de média complexidade, gerando, ainda, aprimoramento da atenção básica. 
Trata-se de uma ideia viável? São viáveis, e prováveis, tais benefícios supostos?

O que queremos?
Modelos de pagamento
Ligia Bahia sugeriu o fortalecimento do setor público de saúde por meio da aproximação 
do modelo Single-payer healthcare, em que o governo possui maior poder de definição dos 
parâmetros envolvidos na prestação de serviços (seja comunitário, filantrópico, privado, etc.). Não 
se trataria, portanto, de definir a forma de pagamento dos serviços, mas de ampliar a capacidade 
do governo de definir os parâmetros envolvidos na prestação dos serviços de saúde.

Disseminação e compartilhamento de informação
Mariana Varella levantou a pergunta sobre  como levar as informações e discussões detalhadas 
sobre a situação da saúde até uma população mais ampla. Ligia Bahia apontou para o fato de 
que a saúde é um tema de difícil entendimento (haja vista a complexidade envolvida no seu 
financiamento, na distribuição de autoridade, etc.) e que esta, talvez, seja uma das maiores 
dificuldades envolvidas na comunicação sobre saúde. A necessidade de ampliação de uma rede 
de disseminação e compartilhamento de informação qualificada apareceu como um importante 
objetivo na área.



Necessidade de integração e de articulação 
A partir da fala de  Vera Schattan, debateu-se a dificuldade de integração entre agentes políticos 
(municípios, estados, governo federal) e  entre agentes clínicos (baixa, média e alta complexidade), 
tendo sido ressaltada a necessidade de uma maior integração. Ligia Bahia afirmou que é preciso 
superar a dificuldade de formação de capacidades estatais na área de saúde, em especial de 
lideranças. Rudi Rocha enfatizou a importância de se ampliar, também, o diálogo com outras áreas 
de políticas sociais. 

Estudos sistemáticos
Diante de um quadro fragmentário de pesquisas sobre da saúde, foi destacada  a necessidade 
de mais estudos sistemáticos. Rudi Rocha afirmou que pouco sabemos sobre as novas políticas 
implementadas no país (a exemplo do Mais Médicos, da Farmácia Popular e do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, SAMU). Coloca-se, portanto, a necessidade de avaliação de 
políticas e de produção de conhecimento acadêmico e agregado sobre a saúde. 
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