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PREFÁCIO

O projeto Saúde Amanhã, desenvolvido sob a coordenação da Fiocruz, tem fornecido ao setor 
e ao Sistema Único de Saúde (SUS) importantes contribuições tanto para o diagnóstico do presente 
como, particularmente, para delinear os desafios do futuro, por meio de estudos de projeção e análises 
que permitirão ao país dispor de elementos para escolher alternativas para a melhoria do sistema de 
saúde brasileiro. O presente da saúde no Brasil é resultado complexo da história da democracia e dos 
direitos sociais desde meados do século XX ao passado recente da Reforma Sanitária, da Constituição 
Federal, dos desdobramentos da implantação, ainda que com resistências, do SUS e da espetacular 
retomada da hegemonia do setor privado.

Desde o início da sua criação, o SUS desafia os interesses no interior do Estado e submete a risco 
permanente a consolidação da conquista constitucional. Entretanto, do cenário de disputas travadas 
ao longo desses anos resultam decisões que comprometem as condições requeridas para sua imple-
mentação e consolidação. No plano político, em quase três décadas de existência, o SUS sobrevive 
à descrença por parte da população e à baixa adesão entre representantes do campo político sendo 
bombardeado, sistemática e impiedosamente, pela mídia. Causa e consequência simultâneas da sua 
fragilidade construída conforme um ciclo vicioso e perverso no qual o crônico subfinanciamento 
produz baixa qualidade de serviços assistenciais e de gestão, aliado à convivência desfavorável com 
o setor suplementar.

Brasil Saúde Amanhã: dimensões para o planejamento da atenção à saúde tem o mérito de ofere-
cer sólidas propostas relacionadas à regionalização e à gestão territorial do SUS, além de oferecer 
ferramentas e informações para aperfeiçoamento do planejamento em saúde e para a resolução de 
impasses presentes na conjuntura setorial em cujo cenário prevalecem interesses e conflitos que sub-
traem o direito universal à saúde. A estratégia do planejamento ascendente está articulada ao desafio 
de responder às necessidades e demandas locais e regionais em saúde que, por sua vez, precisam ser 
permanentemente identificadas e analisadas para incorporação ao processo de gestão nos territórios.

Apresentam-se ao leitor importantes elementos para ampliar a compreensão e alertar em relação 
a temas e situações emergentes associados a alguns desafios que o Brasil deverá enfrentar no futuro 
próximo, mas que demandam para o setor imediatas medidas e reformulações. Com base nas projeções 
epidemiológicas e respectivas análises de ajustes ou inovações de políticas e de gestão delineiam-se 
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propostas e caminhos a serem adotados nas diferentes realidades nacionais em médio e longo prazo. 
Trata-se, portanto, de um conjunto de ferramentas baseadas nas pesquisas que inauguram os estudos 
de tendências e permitem definir o projeto para o futuro da sociedade brasileira em termos de saúde.

As desigualdades sociais e de saúde no território brasileiro requerem um esforço cada vez maior 
para a construção de alternativas voltadas a reduzir iniquidades e estabelecer um caminho virtuo- 
so para a promoção de equidade. Nessa perspectiva, um Plano Nacional de Saúde deve contemplar 
a diversidade dessas necessidades e demandas das distintas populações que habitam os territórios 
nacionais ou que por suas características socioculturais e econômicas apresentem especificidades 
em relação à saúde. Políticas de promoção da equidade, organização de redes de atenção à saúde 
(RAS) e o decreto n. 7508/2011 são algumas das iniciativas convergentes para reforçar o enfoque 
regional na formulação de políticas e planejamento e organização dos serviços, visto que, embora 
insuficientes, contribuem para o aperfeiçoamento do processo de gestão orientando planos e enfati-
zando a gestão intergovernamental das regiões de saúde. É ainda necessário pavimentar o caminho 
para tornar efetiva a regionalização e a gestão regional, necessárias para a consolidação das redes 
de saúde nos territórios vivos, ou seja, o lugar onde a população vive, trabalha e transita e onde 
ocorrem os processos saúde-doença.

No capítulo “Cenário epidemiológico do Brasil em 2033: uma prospecção sobre as próximas 
duas décadas” não apenas se apresenta um volumoso conjunto de informações e tendências quanto 
ao perfil epidemiológico da população brasileira como se analisam os desafios para o setor Saúde 
decorrentes das transformações passíveis de ocorrerem nos próximos vinte anos. Essas mudanças 
nos modos de adoecer e morrer resultam dos novos padrões demográfico, econômico, industrial, 
social e cultural determinantes para a condição de saúde e modos de organização dos serviços para 
atendimento das novas demandas. As projeções indicam um predomínio das doenças crônicas não 
transmissíveis, com destaque importante da morbidade e mortalidade por doenças relacionadas ao 
grupo de neoplasias. Ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação devem passar a ser 
uma preocupação do SUS e do Brasil como um todo, já que diversas iniciativas dependerão de outras 
políticas como, por exemplo, a redução da exposição a agrotóxicos e insumos agrícolas sabidamente 
relacionados à etiologia de tais doenças.

A ampliação dos anos de vida da população brasileira não apenas traz como consequência o 
protagonismo das doenças cardiovasculares, do diabetes e das neoplasias, mas também o crescimento 
expressivo das demências, em particular da doença de Alzheimer, que apresenta perspectiva de 
aumento em todas as regiões do Brasil, mudando fortemente o padrão epidemiológico do Nordeste 
brasileiro. Já na região Norte, a mudança fica por conta do diabetes mellitus e, no Sul, tomam lugar 
as infecções respiratórias inferiores. Esses distintos padrões refletem as desiguais condições de vida e 
o nível de desenvolvimento em cada uma das regiões brasileiras que, por sua vez, exigem diferentes 
formas de planejamento e implementação das ações e serviços.

Para o setor Saúde restam muitos desafios que exigem o fortalecimento do SUS, por meio da 
regulação efetiva por parte do setor privado da atenção e controle das enfermidades crônicas, garan-
tindo cobertura do cuidado e monitoramento permanente. Para o SUS, reforça o desafio de consolidar 
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redes de atenção ordenadas pela atenção básica, coordenadoras da saúde das pessoas, com papel de 
destaque na prevenção, atenção domiciliar e no cuidado a doenças crônicas.

Valendo-se dessas mudanças, torna-se essencial conhecer a base de recursos que o país dispõe 
para atendimento de sua população nos distintos territórios e a tarefa que se impõe é a de investigar a 
rede real de serviços e fluxos trilhados pela população em busca de cuidados de saúde, nos diferentes 
tipos de municípios e regiões brasileiras. Dois estudos complementares expostos em capítulos deste 
livro assumem essa tarefa complexa. Trata-se dos capítulos “Os recursos físicos de saúde no Brasil: 
um olhar para o futuro” e “Polos e fluxos de deslocamento de pacientes para internação hospitalar 
e procedimentos selecionados no Sistema Único de Saúde”.

Tais estudos trazem elementos importantes para compreender os rumos do setor Saúde no Brasil. 
Recursos e infraestrutura de assistência à saúde altamente concentrados, vazios de oferta de leitos 
em terapia intensiva – de alto custo e elevada taxa de uso de procedimentos – e, por outro lado, a 
oferta de serviços privados convivendo na mesma unidade de saúde que atende pelo SUS, revelando 
formas de pagamento diferenciadas na mesma unidade assistencial.

No estudo sobre os fluxos se oferece um mapeamento das internações, exames diagnósticos e 
terapias classificados em níveis de complexidade – internação de baixa e média complexidade, serviços 
de apoio diagnóstico e terapêutico e internação de alta complexidade – com a intenção de evidenciar 
como se manifesta a demanda por atendimento nas regiões mais e menos concentradas de oferta de 
serviços e dessa forma verificar as distintas capacidades dos municípios no atendimento às necessidades.

Por meio dos resultados reafirmam-se as desigualdades do acesso, desvelando a enormidade de 
vazios nos municípios e nos territórios nacionais. O desenho dos fluxos mostra a peregrinação pela 
qual passa a maior parte de nossa população para ser atendida nas suas necessidades de saúde. Essa 
constatação tem eloquência suficiente para conduzir à urgente necessidade da reformulação espacial 
da oferta de saúde, cobrindo desigualdades que persistem após o insuficiente desenvolvimento de 
políticas específicas concentradas em regiões mais longínquas e escassas de serviços – Norte e Nordeste 
do país. Ampliar o acesso com integralidade do cuidado e da saúde requer robustecer outras políticas 
intersetoriais, permitindo ao cidadão ter acesso ao conjunto das políticas sociais que determinam 
as condições de vida, transporte, moradia, segurança alimentar como marco de um projeto de 
desenvolvimento integrado com justiça social e equidade para todo o país.

No capítulo “Segmentos institucionais de gestão em saúde: descrição, tendências e cenários 
prospectivos” são identificadas as pluralidades dos segmentos institucionais presentes na administra-
ção e na prestação de serviços de saúde tipificados com base na natureza jurídica: pública e estatal, 
pública e não estatal e privada. Desse diagnóstico de comportamento do período entre 2005 a 2013, 
os autores partem para a exploração das tendências e cenários futuros.

A descentralização e o empresariamento setorial ocorridos na primeira década de implantação 
do SUS são adotados como referência pelos autores que, baseados em dados secundários provenien-
tes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, analisam os efeitos desses dois fenômenos 
sobre o setor.
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Valendo-se das tendências encontradas na diminuição do peso proporcional de segmentos ins-
titucionais de gestão em saúde sob a orientação do direito público e consequente crescimento da-
queles regidos pelo direito privado, os autores esboçam cenários possíveis para o futuro e analisam 
as respectivas consequências para o sistema de saúde brasileiro, em três perspectivas: inercial de 
agenciamento contratual com regulação produtiva, inovação institucional focada na universalidade 
integral e equidade redistributiva e a tendência à privatização subvencionada pelo poder público e 
regulação agenciada.

Prosseguindo na exploração dos futuros desafios setoriais, esta coletânea é perpassada pela 
importante e adiada questão dos recursos humanos em saúde, tanto no que diz respeito ao pro-
vimento quanto à formação da força de trabalho em saúde. Trata-se de um tema complexo não 
apenas no Brasil, mas que aqui, a despeito dos inúmeros diagnósticos e alertas, ainda não havia 
adquirido centralidade como ocorreu com o Programa Mais Médicos, que apresenta propostas  
de soluções para uma categoria e deixa pendente as demais profissões que integram as equipes de 
cuidado à saúde.

Não existem instrumentos normativos que definam as profissões da saúde e, nesse vácuo, ao regu-
lamentar sobre as representações dos profissionais que podem ocupar assento no Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), definiram-se 14 categorias ocupacionais em 1998. Desde então as instituições de 
saúde passaram a utilizar essa recomendação do CNS destinada a orientar sua composição e as suas 
equipes e definir sobre a oferta de vagas. Diversos profissionais que não foram contemplados nessa 
resolução do CNS demandam ser incorporados, como é o caso dos sanitaristas graduados a partir 
dos anos 2000.

Em “Estrutura atual e estimativas futuras da força de trabalho em medicina, enfermagem e 
odontologia no Brasil – 2000 a 2030” elabora-se um cenário prospectivo do estoque de médicos, 
enfermeiros e cirurgiões-dentistas. Analisando as tendências, os autores assinalam a substantiva 
melhora da proporção de médicos no cenário produzido pelo Programa Mais Médicos, mas também 
indicam que ocorrerá aumento do contingente de profissionais formados em enfermagem e odonto-
logia, restando o desafio da incorporação dessa força de trabalho de forma adequada para solucionar 
problemas de escassez nas regiões remotas.

Por fim, o capítulo “Projeção das capacidades de formação de profissionais da saúde” teve como 
objetivo analisar a formação das diversas profissões da saúde com base no panorama de crescimento 
da educação superior ocorrido recentemente no Brasil. Os resultados dessas mudanças determinaram 
o desenho das tendências, segundo as quais sobressai a concentração regional no Sudeste de todos os 
cursos da área da saúde e o crescimento expressivo da oferta de cursos pelo setor privado de ensino 
que, nessa região, representa 72% das instituições de ensino analisadas, mesmo que os resultados 
dos estudos de desempenho dessas escolas sejam abaixo do desejável.

O cenário requer monitoramento da qualidade dos processos de formação e das instituições que 
os oferecem, pois há uma forte tendência de piora no quadro o que pode resultar em arranjos insti-
tucionais de consórcios e aglomerados para atender às demandas regulatórias e do próprio mercado. 
Essa situação é comum ao conjunto das profissões analisadas, mas se agrava para os médicos, uma 
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vez que o incremento de postos de trabalho ocasionado pelo Programa Mais Médicos teve como 
consequência a expansão das vagas, oferecidas por instituições privadas em sua maioria. 

É, portanto, uma obra de fôlego que, ao desnudar a realidade desenhando cenários possíveis 
para o setor, assume seu grande potencial de contribuir para a construção do direito à saúde e im-
pulsionar novos estudos. As pedras estão lançadas e, com base nas tendências, traçam-se os riscos e 
os caminhos. Cabe àqueles que dispõem do poder decidir se o Brasil parte para seu desenvolvimento 
como um Estado que promove direitos e bem-estar social ou se permitirá a guinada final para saciar 
a volúpia do mercado.

Este livro reforça que o desenvolvimento regional também resulta de investimentos realizados na 
saúde, não apenas pelo que gera de circulação de insumos e de emprego, mas, particularmente, porque 
permite atuar sobre situações de iniquidade regional e alterar as condições de vida das populações. 
Igualmente, alia-se à expectativa da Reforma Sanitária e da Constituição por localizar e garantir o 
lugar estruturante da saúde entre as políticas para um desenvolvimento pleno, justo e democrático 
pautado nos direitos e nas necessidades humanas, o que chancela a mobilização acadêmica, política 
e social pela saúde que costura cada capítulo desta coletânea. Boa leitura!
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