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PARTE 3 – 
 

INVESTIMENTO SOCIAL 
E AUSTERIDADE FISCAL: DESAFIOS



9. RENÚNCIA FISCAL E REGULAÇÃO 
DO SETOR PRIVADO DE PLANOS E 

SEGUROS DE SAÚDE

Sulamis Dain4

INTRODUÇÃO

Este capítulo constitui-se do que discutimos sobre o SUS no contexto da 
relação público-privada em saúde na mesa redonda “Investimento Social e 
Austeridade Fiscal: desafios para o planejamento e a gestão pública”, parte do I 
Congresso Internacional de Políticas de Saúde da UFFS. 

Trata-se de um corajoso evento e uma corajosa iniciativa da Universidade 
Federal da Fronteira Sul – Campus Chapecó e do CEBES, em momento de extrema 
gravidade para a vida nacional. Saudações e carinho aos cidadãos de Chapecó, 
pela bravura e resiliência diante da tragédia que se abateu sobre todos. 

Antecedentes e dimensões estruturais da sociedade brasileira

Para articular a trajetória do SUS e da política social com questões estrutu-
rais da economia e da sociedade brasileira, tomamos como ponto de partida o 
artigo em coautoria com o professor Carlos Lessa, intitulado Estado e Capitalismo 

4 Doutora em Economia. Livre docente pelo Instituto de Economia da UFRJ. Professora titular da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. Coordenadora da área de Assuntos Internacionais da FACAMP, Universidades de Cam-
pinas. Foi presidente do instituto de Economistas do Rio de Janeiro, e membro do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social da Presidência da República e do Conselho Nacional de Saúde. Foi Secretária Executiva da 
Comissão de Reforma Tributária do executivo à Constituinte de 1988 e Secretária Executiva da Comissão responsá-
vel pelo projeto de reforma de Previdência que defendeu a Seguridade Social no mesmo período.
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no Brasil. Neste artigo, estudamos a diferença entre a periferia e o subdesenvol-
vimento latino-americano relativamente às demais periferias. A nosso juízo, ao 
contrário das demais periferias, existiam aqui estados nacionais capazes de orga-
nizar acordos políticos e divisão de áreas com o segmento privado da economia.

No caso do Brasil, o primeiro ponto a observar, da industrialização pesada 
até o processo de internacionalização, é o estabelecimento de um grande acordo, 
que reservou uma parte da riqueza brasileira para o capital nacional na forma do 
capital da engenharia básica dos setores de construção civil, agricultura e finan-
ceiro nacional. Esses setores foram sempre protegidos quanto à lucratividade, 
o que é muito importante para entender que sempre houve aqui um espaço de 
acumulação e uma reserva, não só de mercado, mas de lucro e de participação 
na riqueza nacional. Isso forja nossos valores e acentua a desigualdade econô-
mica e social fruto de nosso passado escravocrata mal resolvido. Essa trajetória 
é importante por delimitar estruturas de poder e a organização institucional do 
país, circunscrevendo o espaço de liberdade para expressão da democracia bra-
sileira e limitando o processo de configuração de uma sociedade mais igualitária.

Diante de tais restrições, o processo de democratização do Brasil tem sido 
longo e penoso. Embora tenhamos avançado muitíssimo a partir da Constituição 
de 1988, consolidando a abertura política, a recuperação dos direitos civis, polí-
ticos e, posteriormente, dos direitos materiais e direitos sociais, enfrentamos 
grande dificuldade em levar esse processo até às últimas consequências. Partimos 
de uma situação de desigualdade estrutural, desigualdade profunda que não se 
esgota na desigualdade de renda, mas que está dada pelo patrimonialismo bra-
sileiro. Estamos vivendo as consequências desse processo secular, e é necessário 
lembrá-lo para identificar o campo de oposição e o campo de resistência aos 
avanços sociais.

O Austericídio como ideia

Além deste marco estrutural, gostaríamos de considerar a infeliz opção por 
uma política fiscal recessiva, que, por longos períodos, tem ignorado a impor-
tância do papel do Estado no gasto autônomo de recuperação de economias 
em situação de crises econômicas, em que os gastos sociais são protagonistas 
centrais. Na verdade, quando se corta o gasto público, em nome da redução do 
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déficit público, pratica-se o austericídio, uma vez que a consequência imediata é 
a queda do emprego, da renda e da arrecadação tributária.

Há de se destacar o caráter nefasto da austeridade como inspiração de uma 
política fiscal recessiva. A austeridade fiscal penaliza os mais pobres, além de 
associar equivocadamente a crise da dívida ao caráter dito perdulário da política 
social. Na verdade, o déficit se recompõe, em função da queda da receita, decor-
rente da redução do nível de atividade, acompanhado de desalento, de desem-
prego, de adoecimento da população. Qualquer bom economista de qualquer 
linha de pensamento econômico tem a obrigação profissional de não esquecer 
estes dados da realidade.

A POLÍTICA SOCIAL: CUSTO OU INVESTIMENTO?

Keynes é a pedra angular na afirmação da importância do gasto autônomo 
para o dinamismo da economia, mas há outro autor, anterior ao Keynes, Gunnar 
Myrdal, autor sueco, que, juntamente com Alva Myrdal, escreveu o manifesto 
do partido socialista sueco, no final da década de 30. Nele, defendeu-se a ideia 
de que os gastos sociais em saúde, educação e assistência social, longe de serem 
considerados custos sociais, eram, efetivamente, investimentos sociais (gastos 
autônomos do Estado) capazes de fomentar o crescimento demográfico, a taxa 
de crescimento da renda e do produto e de diminuir a desigualdade econômica.

Primeiramente a Suécia, nos anos 40, depois os demais países nórdicos 
e, mais recentemente, outros países europeus, como a Holanda, recuperaram 
dinamismo e alcançaram a sustentabilidade nas políticas sociais de longo prazo. 
Em tais políticas, saúde e educação deixam de ser somente parte de estratégias 
governamentais conjunturais e passam a ser parte estruturante dos valores iguali-
tários destas sociedades, contrastando com a condição brasileira, historicamente 
desfavorável ao avanço social.

Outro aspecto a trazermos para o debate é a situação da Europa do imediato 
pós-guerra. Numa sociedade que emergia de uma situação muito dramática, o 
conflito e seus agravos sobre a população produziram a diluição de hierarquias e 
a mobilização da solidariedade. Consequentemente, as políticas sociais passaram 
a ser mais aceitas por vários partidos, e as ideias de universalização de direitos 
ocuparam as agendas e as ações concretas dos governos europeus.
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Brasil: o público e o privado, o individual e o coletivo

A nefasta combinação do patrimonialismo e do conservadorismo na visão 
de gastos pautados pela austeridade preserva e promove a hegemonia da pri-
vatização do interesse público e a desvalorização da universalidade na confi-
guração das políticas sociais, notadamente saúde e educação. Certamente este 
viés político-ideológico se manifesta na relação público-privada de políticas 
de saúde, em que a desigualdade polariza os interesses e expressa a suprema-
cia dos mais favorecidos em benefícios fiscais para o setor privado de saúde e 
para seus usuários.

Passando ao tema do ajuste, nunca tivemos um momento de bonança social, 
porque se olharmos o período da Constituição de 1998, o ataque à previdência 
e à saúde foi imediato. No início dos anos 90, a saúde fazia parte do orçamento 
da seguridade social com 30% do total dos recursos, ocorrendo imediatamente 
sua desvinculação, em favor de interesses fiscais.

Tendo aprovado uma Constituição que aliava ao direito individual o direito 
coletivo, de cidadania, o país assistiu aparvalhado à reforma da previdência do 
governo Collor. E o conceito do direito ao benefício por tempo de serviço foi 
prontamente substituído pela ideia do tempo de contribuição, remetendo nova-
mente ao direito individual, baseado em contribuições diretas.

As políticas de ataque sistemático à previdência e à saúde observadas desde 
1988 visam revogar o direito de cidadania e explicam o longo período de apro-
priação dos recursos do orçamento da seguridade social, sacrificados ao ajuste 
fiscal. Neste longo período, de 1998 a 2015, a saúde sempre tentou ter uma 
fonte de arrecadação garantida e fugir de sua vinculação ao PIB, de crescimento 
medíocre nas últimas décadas, em comparação com a evolução da receita tri-
butária. A aprovação, em 2015, da vinculação à receita tributária, foi frustrada 
pelo avanço do austericídio, que vem comprometendo a arrecadação tributária 
do governo federal.

Neste contexto, consideramos a Constituição de 1998 como grande con-
quista decorrente de uma mobilização popular politizada na resistência à 
ditadura e também de esforços de um legislativo e um executivo renovados 
na luta pela democracia. A construção do SUS é um belíssimo resultado deste 
processo, que traz em seu bojo, entretanto, todas as contradições e resistências 
de grandes interesses privados, empenhados na apropriação da receita pública 
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e na garantia de seus espaços de acumulação. Assim se explicam as tentativas 
recorrentes de barrar o reconhecimento da cidadania dos que não são donos 
da riqueza, que não são donos do patrimônio, que são explorados vilmente no 
mercado de trabalho.

Austericídio na prática

A economia brasileira exibiu ao longo de dezesseis anos (1998 a 2013) supe-
rávits primários, com o sacrifício dos programas da seguridade social que deveria 
financiar, o que não impediu o salto da dívida bruta do setor público do patamar 
de 40% em 1998 para quase 58% do PIB em 2013, acompanhada da elevação de 
6% na carga fiscal, também medida em relação ao PIB.

O Brasil apresentou a maior média de superávit primário entre 2007 e 2013 
dentre os países superavitários, sugerindo um espaço fiscal de quase 2% do PIB, e 
ainda assim apresenta taxa Selic próxima aos 14%, transferindo cerca de 10% do 
PIB aos detentores da dívida pública, que representa menos de 70% PIB. Assim 
se demonstra a perpetuação dos espaços de garantia de lucros, como explicados 
anteriormente.

Desde então, como demonstrado no gráfico 1, por obra de política equi-
vocada de ajuste fiscal, observam-se resultados fiscais negativos, com perda do 
espaço fiscal e mudanças radicais nas perspectivas de ajuste.

Gráfico 1 – Resultado Primário Governo Central – Março 2018

Fonte: STN Resultado Fiscal do Governo Federal (2018).
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Como se não bastasse, a partir de 2016, entra em vigência a PEC 55 do Senado 
Federal, que engessa o gasto público por um período de 20 anos. Por conta do disposto 
nas exceções previstas na PEC 15/2016, conhecida como a PEC do Austericídio, a 
saúde, até 2017, cumpriu a vinculação vigente, de 15% da receita corrente líquida, 
e a educação, 18% da receita de impostos. A partir de 2018, as duas áreas a estão 
submetidas ao mesmo critério de variação da inflação de julho de 2017/junho de 
2018, para elaborar a Lei Orçamentária Anual. O mesmo não vale para investimen-
tos, que estão fora da exceção e, portanto, cortados desde 2016.

A argumentação para a adoção de novo regime fiscal, centrada equivoca-
damente na redução recorrente de gastos primários, não se apoia na evidência 
empírica, além de não considerar questões essenciais (juros altos, crescimento 
do PIB e queda da arrecadação) na configuração dos desequilíbrios observados. 
Em função da expressão de seus orçamentos, a contenção dos gastos de saúde e 
educação é parte essencial de uma política equivocada de corte de gastos, essen-
cialmente pragmática e focalizada em setores voltados para a universalização 
de suas ações. Isto explicita também, do ponto de vista político e ideológico, a 
hegemonia privatista do governo federal.

A imposição de teto de gastos, em longo prazo, revoga as atuais vincula-
ções setoriais à receita pública, reduzindo-as a uma evolução que apenas repõe a 
inflação do ano anterior. No plano da educação, houve queda de 27% dos investi-
mentos entre 2016 e 2017, e a queda em 2017 relativamente a 2014 é de 40%. Em 
relação a 2007, a queda dos investimentos foi de 27%. No caso da saúde, a queda 
dos investimentos na mesma década foi de 44%. O gasto em investimento caiu 
de R$ 2040 bilhões para R$ 954 bilhões, representando 0,0001% do gasto total.

Para termos uma ideia do peso dessas mudanças na prática, o Dieese fez 
uma simulação para comparar os gastos que efetivamente foram empenhados 
em saúde e educação nos últimos anos com os montantes que seriam transferi-
dos, caso a PEC 241/55 (Câmara dos Deputados/ Senado Federal) tivesse sido 
implantada no passado.

No caso da educação, se a PEC estivesse valendo desde 2006, a redução do 
valor destinado para a área seria de 55%, no período. Já em relação às despe-
sas com saúde, a redução seria de 33%. Em relação ao montante de recursos, a 
perda na educação, entre 2006 e 2015, teria sido de 384 bilhões de reais; na saúde, 
de 290 bilhões. Esse valor corresponde a quase 120 vezes o custo do Programa 
Mais Médicos.
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Gráfico 2 – Comparação dos gastos com saúde e educação

Fonte: Orçamento Brasil e IBGE. Elaboração: Dieese. 

O gráfico 3 mostra o impacto positivo do gasto social sobre a redução da 
desigualdade no Brasil. Quando acompanhamos o impacto das ações de gasto 
sobre a redução da desigualdade, fica fácil constatarmos que o pagamento de 
benefícios sociais tem impacto positivo. O contrário ocorre com a tributação, 
que, por sua composição, tem impacto negativo, mas a ação dos gastos sociais 
tem impacto radicalmente favorável. E, no entanto, são estes os gastos que siste-
maticamente são levados à tábua de corte.

Gráfico 3 – Impacto do gasto social sobre a redução da desigualdade no Brasil

Fonte: IBGE/POF – SILVEIRA, F. G. (2011).
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O gasto público total com Ações e Serviços Públicos de Saúde (SPS), incluindo 
as três esferas de governo, passou de 3,13% do PIB em 2002 para 4,17% do PIB 
em 2014, culminando no maior ponto da série em análise.

As projeções do gasto com ASPS obtidas para o período 2015/2020 apresentam 
uma previsão de quebra nesta tendência de crescimento em curto prazo (2015/2017). 
Mesmo tomando a hipótese mais favorável para o crescimento do gasto (que con-
sidera o percentual médio de destinação da receita própria para a saúde dos últi-
mos dez anos em estados e municípios), é possível notar uma quase estabilidade 
do gasto em % do PIB no biênio 2015/2016 e uma queda em termos per capita.

A carga tributária em 2015 (Gráfico 4) já apresenta queda relativamente 
ao crescimento observado no período anterior, apontando para o equívoco da 
política fiscal adotada. A queda se mantém nos anos subsequentes. Em meio a 
uma recessão, o governo decide fazer uma política absolutamente irresponsável 
no meu ponto de vista, mas coerente com o seu viés político ideológico, para 
segurar o mercado.

Gráfico 4 – Carga tributária 2010/2015 Brasil

Fonte: AFONSO (2015).

Ao contrário do que determina a visão liberal, neste período se intensificou 
a ação do estado na garantia dos lucros do setor privado, tendo como instru-
mento a utilização da renúncia de arrecadação. Esta queda da carga tributária 
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teria reflexos negativos para o setor privado, de longa data beneficiado por renún-
cias de arrecadação? Não, pois, apesar da redução observada na carga tributária, 
programas que oferecem subsídios financeiros e desonerações tributárias para 
o setor produtivo foram preservados das medidas de controle de gasto preconi-
zadas pelo atual governo para o ajuste fiscal e devem custar aos cofres públicos 
cerca de R$ 224 bilhões ou 3,4% do PIB em 2017, mantendo assim o patamar 
de renúncia vigente.

O custo previsto para os principais programas de apoio ao setor produtivo 
inclui benefícios para pequenas empresas, desonerações da folha de pagamento 
e empréstimos do Tesouro para o BNDES e equivale a mais de sete vezes o valor 
destinado no próximo ano para o Bolsa Família (R$ 29,7 bilhões) e supera os 
investimentos previstos em saúde (R$ 94,9 bilhões) e educação (R$ 33,7 bilhões), 
sem considerar o gasto com pessoal nessas áreas. A estes valores se somam cerca 
de R$ 10,5 bi de renúncia de IRPF e IRPJ, referentes a benefícios tributários para 
o segmento de planos e seguros de saúde privados, igualmente mantidos.

Esses programas evidenciam o apoio bilionário ao setor produtivo, sem exi-
gência de contrapartida, como uma das origens do descontrole nas contas públi-
cas. Em meio ao desajuste fiscal autoinfligido e dado o viés político ideológico a 
favor do setor privado, a possibilidade de remanejamento de recursos para áreas 
como saúde e educação não tem qualquer viabilidade.

Renúncia de arrecadação e saúde suplementar

O setor de saúde suplementar também é beneficiado pela renúncia de arre-
cadação como um setor não subsidiário ou complementar e sim competitivo 
com o segmento público de saúde. Para mitigar esta competição, seria necessá-
rio explorar o campo da regulação dos estabelecimentos e empresas de planos e 
seguros privados de saúde e a atual ausência de condicionalidades à concessão 
de renúncia de arrecadação ao setor.

Urge também ampliar o conhecimento e a sistematização dos diversos sub-
sistemas da Saúde Suplementar, associação à legislação tributária, bem como 
aprofundar as informações sobre renúncia fiscal como elementos decisivos para 
a ampliação da capacidade regulatória do setor. Finalmente, tudo depende tam-
bém do desenvolvimento da capacidade de integração do manejo público e pri-
vado de recursos governamentais, para fins de regulação.
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Toda a prática atual de renúncia de arrecadação está voltada para tornar 
invisível um gasto público em favor do setor priva ado, no qual o segmento de 
saúde suplementar opera. A relação da renúncia fiscal em saúde com as demais 
renúncias hoje praticadas pela política fiscal brasileira, bem como seu impacto 
sobre o gasto fiscal como um todo tem sido pouco estudada. Destaca-se a respeito 
Ocké-Reis (2013a), em estudo centrado sobre a renúncia no Imposto de Renda.

Da mesma forma, estudos anteriores sobre equidade e justiça distributiva, 
como os de Piola et al. (2010) e Dain et al. (2002), precisavam ser atualizados e 
aprofundados, de modo a ampliar a percepção dos impactos desta política seletiva 
sobre o gasto das famílias a partir dos orçamentos familiares e outras formas de 
mensuração da equidade nos gastos de saúde das famílias. O amplo conjunto de 
deduções e isenções fiscais e os repasses de recursos públicos ao segmento pri-
vado de saúde contemplam incentivos à demanda e oferta de serviços de saúde 
na prestação direta de serviços ou naquela intermediada por empresas de planos 
e seguros de saúde, configurando significativo espaço para o exercício da regu-
lação da saúde suplementar.

De acordo com Diniz e Afonso (2014), o total de gastos tributários e de renún-
cias previdenciárias do governo federal cresceu em aproximadamente 1,12% do 
PIB entre 2011 e 2014. Tendo em vista a importância da saúde dentro da renúncia 
fiscal da União, uma análise mais detalhada do tema foi empreendida, voltada agora 
especificamente para o IRPF. No conjunto, as despesas médicas na DIRPF são a 
principal fonte de renúncia tributária do governo central na área da saúde, tendo 
superado a casa dos R$ 10 bilhões em 2014. A pesquisa mostrou que os planos de 
saúde lideram as despesas médicas na DIRPF e apresentaram o maior crescimento 
médio anual entre 2008 e 2014 (9,8%). Com efeito, em 2014 (ano-calendário 2013), 
os gastos com planos de saúde aparecem em primeiro lugar no ranking de paga-
mentos e doações, superando os gastos com instrução (educação) e representando 
aproximadamente 22% de todos os pagamentos e doações daquele ano.

No total de pagamentos e doações na DIRPF, as deduções decorrentes exclusi-
vamente dos planos de saúde apresentaram crescimento frente ao total de deduções 
com saúde e frente ao total de pagamento de doações. Ou seja, além de representar 
mais de 1/5 (um quinto) das deduções, apresentaram comportamento expansivo. A 
observação das deduções da DIRPF – que não deve ser confundida com a renúncia 
– também se tornou relevante nesta análise por permitir fazer uma estimativa de 
quanto seria o gasto tributário exclusivamente oriundo dos planos de saúde. Para 
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o ano de 2014, por exemplo, quase 69% das deduções de saúde na DIRPF foram 
oriundas dos planos de saúde – percentual este que aplicado aos R$ 10,5 bilhões 
de gasto tributário com despesas médicas gera uma estimativa de R$ 7,19 bilhões 
de gasto tributário exclusivamente com planos de saúde.

A análise tratou também de vários aspectos do gasto público direto e indi-
reto em saúde, buscando sua qualificação do ponto de vista da equidade. Neste, 
evidencia-se que o estudo da política de saúde, com ênfase na relação público 
privada pode se beneficiar da análise da equidade dos gastos tributários, com base 
na POF e na Pnad. Buscou-se medir o acesso e uso de serviços de saúde, bem 
como apresentar informações sobre a distribuição da renúncia de arrecadação 
em saúde por classe de rendimento, visando à avaliação cruzada da equidade do 
sistema. Isto porque estudos recentes mostram que a redução da desigualdade 
entre os estratos de renda se deve aos gastos sociais e não ao seu financiamento, 
uma vez que a incidência tributária e a renúncia de arrecadação são regressivas 
para integrar dados de incidência e renúncia associados à POF. Aos dados de gasto 
em saúde, buscou-se, de acordo com Silveira (2013), empregar método simples 
de imputação dos gastos em saúde apurados via Pnad na POF.

O estudo “Regime Fiscal dos Estabelecimentos e Empresas de Planos e 
Seguros Privados de Saúde”, publicado pela ANS, Fiocruz e Opas (2015), atuali-
zou dados de renúncia fiscal relativa à saúde e sua comparação com a renúncia 
fiscal da seguridade social. A inclusão de evidências sobre equidade cruzada dos 
gastos, incidências tributárias e renúncias no campo da saúde pública e privada 
propiciou a inclusão da dimensão da desigualdade – usualmente pouco enfati-
zada ou conhecida – como elemento de decisão de alocação de recursos públi-
cos, levando-se em conta o sistema de saúde como um todo, no contexto das 
relações público-privadas.

Ao combinar o dimensionamento do gasto tributário sobre o gasto das famí-
lias com saúde e a distribuição dos benefícios do gasto universal em saúde, ou 
seja, ao associar estimativas de renúncia de arrecadação em saúde referentes ao 
IRPF nos orçamentos familiares e gastos universais de saúde nos mesmos orça-
mentos, o trabalho aprofundou a análise da equidade, relacionando os recursos 
gastos direta e indiretamente no financiamento setorial, diferenciados por estra-
tos de renda, com a renda disponível das famílias.

Em termos das bases de informação utilizadas – Pesquisa de Orçamentos 
familiares (POF) e Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (Pnad), do 
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IBGE –, o estudo procurou medir o acesso e uso de serviços de saúde. E também 
apresentar informações sobre a distribuição da renúncia de arrecadação em saúde 
por classe de rendimento, visando à avaliação cruzada da equidade do sistema. 
Este é um aspecto relevante a acrescentar aos estudos tradicionais de renúncia, 
por associar o gasto em saúde com ganhos de equidade, evidenciando o impacto 
social deste gasto público indireto.

Também foram apresentadas evidências sobre a equidade cruzada dos 
gastos, incidências tributárias e renúncias no campo da saúde pública e pri-
vada, contribuindo para agregar a dimensão da desigualdade como elemento de 
decisão no campo regulatório da saúde. Com o maior conhecimento adquirido 
sobre a magnitude dos quantitativos de gasto tributário e de sua distribuição 
nos vários subsetores do segmento, a pesquisa pretendeu contribuir ao aper-
feiçoamento da atividade regulatória no campo da política de saúde, através 
da maior capacidade de integração do manejo público e privado de recursos 
governamentais.

RESULTADOS

A partir da análise inicial do setor de saúde suplementar, pôde-se obter sua 
participação dentro do setor de seguros no que diz respeito à receita gerada por 
tais serviços. Este indicador serviu de proxy para estimativa da arrecadação tribu-
tária apresentada. Em 2014, estimou-se que a saúde suplementar tenha recolhido 
aproximadamente R$ 10,4 bilhões aos cofres federais em impostos e contribui-
ções. Entre 2008 e 2014, essa arrecadação cresceu 48,3%, o que representa um 
crescimento médio anual de 6,8% – resultado um pouco abaixo do crescimento 
médio anual da receita do setor entre 2009 e 2014, que foi de 7,7%.

A análise com dados consolidados e focada no período de recuperação 
econômica pós-crise de 2008/2009 mostrou que o comportamento da tributação 
do setor de saúde suplementar apresentou um comportamento diferenciado da 
média. Enquanto ocorreu uma clara (e suave) expansão da tributação sobre a 
média das atividades econômicas, isso não é verificado no caso da saúde suple-
mentar, que permaneceu estagnada. Esse resultado é um indício de que a ativi-
dade de planos de saúde pode estar arrecadando relativamente menos, de acordo 
com a média dos demais setores da economia.
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No estudo realizado, observamos o comportamento setorial através dos 
gastos tributários, e a hipótese é de que a arrecadação possa estar relativamente 
menor devido a um aumento da renúncia fiscal no setor de saúde suplementar. 
Nesse sentido, a análise realizada buscou identificar os gastos tributários federais 
com a saúde e estimar o custo de renúncia fiscal com os planos de saúde.

Em geral, quem consegue benefícios tributários são grupos de alto poder 
aquisitivo e atividades econômicas forte, que possuem poder de influência sobre 
as decisões de governo. A partir de dados da RFB sobre gasto tributário classifi-
cado por função do setor público, é possível notar que quase metade da renúncia 
fiscal do governo federal diretamente relacionada à saúde é oriunda das dedu-
ções por despesas médicas no IRPF, que, tipicamente, é maior em famílias com 
maior poder aquisitivo. Para que se tenha uma ideia dessa relação, tomando 
por base a DIRPF 2014 (ano-calendário 2013), 60% do volume de dedução por 
despesa médica foi realizado por indivíduos que recebiam mais de dez salários 
mínimos. Este grupo de indivíduos, no entanto, representou apenas 21,7% dos 
declarantes daquele ano. As despesas médicas do IRPF não apenas se destaca-
ram como a maior rubrica dentre as modalidades de renúncia deste imposto, 
como também apresentaram a maior taxa de crescimento: de 2006 a 2014 houve 
um aumento real acumulado de mais de 200%, representando um crescimento 
médio anual de 15,1%.

A segunda modalidade que mais cresceu no mesmo período também está 
relacionada ao IR, mas desta vez com as pessoas jurídicas. Trata-se das despesas 
com assistência médica, odontológica e farmacêutica fornecida aos funcionários 
das empresas. Esta rubrica cresceu, em média, 6,3% ao ano e representa aproxi-
madamente 19% do total dos gastos tributários em saúde.

Em relação ao resultado tributário líquido do setor de saúde suplementar, 
utilizando-se o ano de 2014 como exemplo, conclui-se que, na média, os planos 
de saúde pagaram ao setor público (não apenas ao governo federal) aproximada-
mente 1,76% de sua receita total e 2,05% de sua receita com operações de assis-
tência à saúde. Três segmentos – que detêm aproximadamente 80% da receita do 
mercado – apresentam uma “carga” de tributos inferiores à média: cooperativa 
médica, medicina de grupo e seguradora especializada em saúde. O segmento 
filantropia aparece com a maior tributação relacionada exclusivamente às receitas 
com operações de assistência à saúde, enquanto as cooperativas odontológicas 
têm a maior tributação com relação à receita total.
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A maior parte do peso dos tributos sobre os planos de saúde é decorrente 
dos encargos sociais, especialmente previdência social e FGTS. Apenas em dois 
segmentos não se enquadram nesta característica: autogestão e seguradora espe-
cializada em saúde. Considerando todo o setor de saúde suplementar, os encargos 
sociais respondem por 65% de sua carga tributária. Os impostos têm participação 
de 21% e as contribuições, 7,5%. No caso do segmento autogestão, os impostos 
(federais, primordialmente) têm um peso bem mais relevante (56,8% do total), 
sendo o restante praticamente todo destinado aos encargos sociais.

Já no segmento seguradora especializada em saúde, apesar de os encargos 
sociais ainda responderem pela maior parte da tributação, as contribuições também 
possuem alto peso (42,5% do total), devido à elevada arrecadação de PIS/Pasep. 
Em compensação, a arrecadação de impostos é muito baixa. O relativo baixo peso 
dos tributos observados a partir das informações contábeis das operadoras de 
planos de saúde nos induz a acreditar que há uma relação direta deste fato com 
as renúncias fiscais promovidas pelo setor público, especialmente pela União.

Uma carga de tributos de aproximadamente 2% da receita chama muito a 
atenção. Os resultados obtidos permitem apontar os segmentos que aparentam 
ter o maior volume de benefícios fiscais, que são justamente aqueles três segmen-
tos que dominam o mercado de saúde suplementar e têm um ônus tributário 
inferior à média do setor: cooperativa médica, medicina de grupo e seguradora 
especializada em saúde.

Fazendo uma extrapolação linear da série de gasto tributário de plano de 
saúde para os subsetores abaixo da tributação média, Ocké-Reis (2013b) chegou 
uma renúncia de aproximadamente R$ 9,45 bilhões em 2014, que seria distri-
buído na proporção de: 1,36% para cooperativa médica; 16,47% para medicina 
de grupo; 80,59% para seguradora especializada em saúde; 1,59% para o grupo 
não identificados.

O estudo aporta evidências suficientes para embasar o fortalecimento da 
atividade regulatória relativamente aos segmentos do sistema de saúde suplemen-
tar mais beneficiados pela atual política tributária brasileira. Esse fortalecimento 
buscaria ampliar as ações de reciprocidade ou de contrapartidas por parte destes 
segmentos, permitindo a maior integração entre as políticas do setor público e 
do setor privado de saúde no Brasil.

Neste capítulo, optamos por assinalar as contradições entre a inspiração na 
universalização do direito à saúde, com a legislação que ampara a normatização 
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de alívio fiscal para estabelecimentos e empresas que comercializam serviços e 
planos de saúde e a apropriação privada desses recursos. As consequências são 
mais dramáticas, se considerarmos o quadro geral de redução acentuada de 
gastos sociais.

Os dados apontam para a necessidade de avaliação técnico-científico das 
“externalidades positivas” da eliminação, redução ou focalização dos subsídios, 
desde que tais recursos sejam aplicados na atenção primária (PSF, promoção e 
prevenção à saúde etc.) e na média complexidade (unidades de pronto atendi-
mento, prática clínica com profissionais especializados e recursos tecnológicos 
de apoios diagnóstico e terapêutico etc.) do SUS.

Para fortalecer o SUS e reorientar o modelo de atenção, o Ministério da Saúde 
deveria dispor-se a regular e a avaliar o gasto tributário em saúde. Atualmente, 
o subsídio concedido pelo governo não influencia a calibragem do reajuste dos 
planos de saúde individuais praticado pela ANS – a exemplo da Anvisa – que 
controla e monitora o preço dos medicamentos, a partir da desoneração desti-
nada à indústria farmacêutica.

Como financiar o SUS? Alternativas de tributação e espaço fiscal

O Brasil é um dos países em desenvolvimento que tem uma das mais altas 
cargas tributárias do mundo, por volta de 33% do produto interno bruto (PIB), 
próxima da média dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), mas muito inferior à carga dos países da União Europeia. 
Diferentemente do que ocorre nas economias desenvolvidas, entretanto, a carga 
brasileira é concentrada em tributos indiretos e regressivos. Tendo sido um dos 
primeiros países do mundo a adotar a tributação sobre valor adicionado nos anos 
60, desde os anos 90, o país instituiu contribuições sociais sobre o faturamento, 
centralizadas no governo federal. Tais contribuições, incidentes em cascata, afe-
tam mais pesadamente o consumo dos grupos de menor renda.

Tanto por razões federativas como por seus efeitos regressivos, o campo 
das contribuições sociais deve ser revisto e integrado à tributação sobre o valor 
adicionado, a ser partilhado de forma federativa. A tributação sobre patrimô-
nio é inexpressiva e fragmentada, sendo necessária a criação de um imposto 
federal sobre o patrimônio, em nível federal, para organizar as tributações 
parciais existentes.
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O país peca, desde meados dos anos 90, pela não tributação dos dividendos 
distribuídos a acionistas de empresas, totalmente isentos de Imposto de Renda 
de Pessoa Física (IRPF), desde então. Há também a possibilidade de dedução de 
despesas financeiras sobre o capital próprio para a pessoa jurídica. Tais ausências 
de aproveitamento das oportunidades de tributação da pessoa física e jurídica se 
filiam ao ideário conservador de valorização da poupança e de preservação do 
espaço de valorização do capital.

No campo da tributação da pessoa física, as deduções e formas de regis-
tro de rendimento criam ambiguidades e brechas tributárias, fazendo com que 
pequeno montante do imposto de renda incida sobre os rendimentos do setor 
privado. Sugestões de elevação de alíquotas nominais, em nome da progressi-
vidade, devem, aqui, ser vistas com cautela, uma vez que afetariam principal-
mente os servidores públicos de maiores ingressos, ressalvadas as renúncias de 
arrecadação. Neste campo minado, surgem propostas possíveis, de preferência 
oportunizadas por mudanças políticas e novas eleições. Desde logo, seria dese-
jável caminhar para a integração da tributação de patrimônio e regulamentação 
do IGF. A tributação dos dividendos se impõe.

Do ponto de vista federativo, a adoção da legislação única do IVA é absolu-
tamente necessária, como também a combinação de contribuições sociais e tri-
butos na mesma base. O espaço federativo deve ser mantido ou ampliado, sem 
revogar o papel do governo central na redistribuição de renda. Caso se concretize 
uma revisão tributária, a revisão da renúncia da arrecadação é obrigatória, tanto 
para revogar o atual desperdício de recursos, sacrificados a uma pseudodina-
mização da indústria, como para não acirrar a concorrência e priorizar o setor 
privado, nas relações público-privadas em saúde. Não existem alternativas fáceis 
na trajetória indicada, num país sob a égide da soberania do mercado, em que o 
patrimonialismo atávico segue intocado e políticas de reiteração dos direitos de 
cidadania são mal vistas. Nas palavras de Thomas Piketty:

É verdade que, no caso do Brasil, há muita dificuldade para se ter dados sobre 
a renda. Uma lição disso é que o imposto é também um instrumento de trans-
parência democrática. Quando você não tem mais imposto progressivo ou mal 
administrado, perde a fonte de informação e limita a capacidade da sociedade 
de conhecer a si mesma. E isso alimenta os fantasmas. Conhecer bem os altos 
rendimentos ou patrimônios não é para cortar cabeças, mas sim para tentar 
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soluções pacíficas, racionais. Porque, no fundo, mesmo nos países mais desi-
guais, não é suficiente taxar mais os altos patrimônios, fazer os ricos pagarem, 
para resolver o problema (PIKETTY, 2014).

Por todos os argumentos aqui apresentados, não acreditamos que seja pos-
sível, hoje, sair dessa esparrela sem uma grande mobilização popular e o escla-
recimento contínuo da população sobre as mentiras divulgadas pelo governo e 
pela mídia. Entre elas, questões como acabar com o déficit, minimizar o gasto 
com servidores públicos, reforma da previdência, são apresentadas sem debate 
ou noção das implicações de cada decisão. Tenho fé em afirmar que cabe às uni-
versidades, no seu não conformismo, ao CEBES, a Abrasco, no seu trabalho abso-
lutamente essencial e decisivo, liderar campanhas de esclarecimento, na garantia 
dos direitos sociais que já conquistamos e dos que estão por vir.

Nós todos que trabalhamos na saúde, que amamos o Brasil e o SUS, temos 
a obrigação de contribuir para uma agenda alternativa. O que salvou a Europa 
da aniquilação final do sistema de proteção social foi que o sistema de prote-
ção virou uma espécie de partido político da seguridade social, com sua agenda 
própria, suprapartidária, aceita e defendida pela imensa maioria da população.

Um país melhor é possível! A Universalização da Saúde é possível, desde 
que possamos nos livrar desta doença autoimune: o ajuste fiscal. E que sigamos 
denunciando as manipulações de dados que direcionam a população para acre-
ditar na inevitabilidade das reformas em favor dos mais ricos, do setor privado 
em geral e do setor financeiro em particular.

Viva o SUS!
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10. ESTRATÉGIAS RECENTES DO 
SETOR PRIVADO SOBRE A PROTEÇÃO 

SOCIAL BRASILEIRA

Isabela Soares Santos1

INTRODUÇÃO

As importantes melhorias nas condições de saúde e de vida da população 
brasileira não se deram por acaso, mas pela implementação e ampliação de uma 
proteção social brasileira de caráter universal. Ao mesmo tempo, ainda há muito 
o que fazer nos sistemas públicos que conformam nossa Seguridade Social. A 
grande maioria da população brasileira deseja saúde pública e de qualidade para 
todos os brasileiros, mas isso só é possível com um sistema público universal 
forte e de qualidade para todos, que esteja atrelado às demais políticas sociais 
de caráter universal. 

Entretanto, o setor privado de saúde influencia o Estado brasileiro no boi-
cote ao SUS há décadas, desde a sua criação. Mais recentemente, as formulações 
e proposições têm por objetivo desmontar o que foi construído ao longo de mais 
de 30 anos e, ao mesmo tempo, transformar o SUS numa estratégia para sustentar 
os representantes do setor privado.

As políticas de austeridade fiscal sobre as políticas sociais e propostas como 
a cobertura universal de saúde, os planos de saúde populares ou acessíveis e a 

1 Doutora em Saúde Pública. Pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da 
Escola Nacional de Saúde Pública (DAPS/ENSP/FIOCRUZ). Participante do Conselho Consultivo do Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES). 
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focalização configuram diferentes estratégias de um mesmo projeto que avança 
sobre a proteção social e os direitos sociais de caráter universal. 

Este capítulo mostra que as políticas de austeridade fiscal fazem parte de 
uma estratégia do projeto neoliberal e incidem negativamente nas condições de 
saúde e de vida da população, aprofundam as desigualdades existentes, atravan-
cam a saída dos países das crises econômicas e obstruem a possibilidade de sus-
tentabilidade do crescimento das suas economias. 

Também são apresentados outros caminhos e projetos de sociedade possíveis 
para termos um Brasil com economia sustentável, forte e de forma duradoura. 
Para isso será preciso grandes investimentos nas políticas sociais, mas não só. 
Será necessária a ação do Estado no sentido de tornar realidade os direitos sociais. 
No caso do SUS, converter em real o SUS que é constitucional. 

AVANÇOS DA POLÍTICA SOCIAL DE CARÁTER 
UNIVERSAL NA PROTEÇÃO SOCIAL BRASILEIRA

Há alguns anos, o Brasil está, cada vez mais, numa grave e profunda crise 
econômica, política, social e de valores/ideias. E é nesse contexto que aumenta a 
pressão para diminuir a importância do que é de interesse público, numa de suas 
mais fortes traduções: o investimento público na seguridade social.

O investimento público na seguridade social foi uma importante conquista 
da sociedade brasileira na Constituição Federal de 1988. Entretanto, estão em 
vigor duas medidas que inviabilizam seu financiamento e sustentabilidade, se 
considerarmos a seguridade social tal qual prevista constitucionalmente.

Uma das medidas é a Desvinculação da Receita da União (DRU), que teve o 
aumento de 20 para 30% da desvinculação, ao mesmo tempo em que foi instituída 
a Desvinculação das Receitas dos Estados e dos Municípios. A outra medida é a 
Emenda Constitucional n.º 95, conhecida como a EC do teto dos gastos, apro-
vada em dezembro de 2016.

Em que pesem essas duas medidas e suas possíveis consequências, em 
novembro de 2017, foi publicado o Relatório do Banco Mundial (WORLD BANK, 
2017). Atendendo à demanda do próprio governo federal brasileiro, analisou o 
gasto público do país e recomendou pela diminuição do financiamento público, 
pelo aumento da participação do financiamento privado nos direitos sociais de 
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caráter universal (saúde, educação, etc.) e por facilitações do Estado ao setor 
privado aqui em nossas terras.

Neste capítulo, apresentaremos que se, por um lado, o Brasil parece caminhar 
para uma situação sem saída e que ruma ao abismo, por outro lado, nos últimos 
anos, foram desenvolvidos diversos estudos científicos que podem apresentar 
pistas de alternativa de caminhos a serem construídos e trilhados. Esses estudos 
revelam a importância das políticas sociais, tanto pelos valores humanitários 
que as caracterizam, como para sua própria sustentabilidade e para o desenvol-
vimento econômico dos países. Mostram que as políticas sociais de caráter uni-
versal melhoram os indicadores de saúde, educação e condições de vida, extre-
mamente importantes para o país – não só pela sua reconfiguração no cenário 
internacional, mas por seu desenvolvimento econômico.

Para que esses resultados pudessem ser vistos foi necessária, contudo, a 
implantação de direitos sociais de caráter universal. Os direitos sociais também 
são conhecidos como direitos de cidadania, ou seja, que se aplicam para todos 
os cidadãos. Partem da premissa do reconhecimento, pelo Estado, de que para 
haver maior igualdade social é preciso que uma série de necessidades básicas 
dos cidadãos seja atendida mediante políticas públicas, com importante papel 
para as políticas sociais.

No caso brasileiro, podemos ver os efeitos da política social de caráter uni-
versal na proteção social desde a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, 
quando observadas as últimas três décadas. Desde então – e até 2015, pelo menos 
– tivemos enorme melhora, destacando-se: diminuição da população que vivia 
na pobreza e na miséria; importante aumento da escolaridade média do brasi-
leiro (medida em anos de estudo) e diminuição do analfabetismo; aumento da 
expectativa de vida; aumento do número de idosos e da população em idade 
ativa, com diminuição da fecundidade, configurando a transição demográfica 
brasileira. Também foi verificada queda nos indicadores de Taxa de Mortalidade 
Materna, Taxa de Desnutrição Infantil e Taxa de Mortalidade Infantil.

Especificamente no campo da atenção à saúde, o SUS passou a existir a partir 
do estabelecimento do direito universal à saúde na Constituição Federal de 1988 
e, desde então, ocorreu não só a ampliação do direito à saúde para todos os cida-
dãos, mas uma impressionante mudança no que o sistema de saúde passou a fazer, 
observando-se nos últimos 30 anos: expansão da oferta da Atenção Primária de 
Saúde (APS); diminuição da ocorrência de doenças infectocontagiosas; aumento 



186

da prevenção e do controle do HIV/Aids. Da mesma forma, entre as realizações 
do SUS, destacam-se o atendimento à urgência e emergência, a realização de 
transplantes, desde os de rim e córnea, que são mais simples e baratos, até o de 
fígado, extremamente custoso e complexo. Esses avanços para o país ilustram 
parte do que foi feito a partir da proteção social construída ao longo das três 
décadas desde a promulgação da Constituição com o capítulo da Ordem Social 
e influenciaram as condições de saúde e de vida da população brasileira.

INVESTIMENTO EM POLÍTICAS SOCIAIS E 
MULTIPLICADOR FISCAL

As importantes melhorias nas condições de saúde e de vida da população 
brasileira não se deram por acaso, mas pela implementação e ampliação de uma 
proteção social brasileira de caráter universal, como veremos a seguir.

A defesa do investimento nas políticas de proteção social é feita por diferen-
tes escolas da economia e da ciência política. O ex-presidente do Banco Mundial 
Joseph Stiglitz, anos depois de ter saído do cargo, passou a defender apenas quando 
o governo gasta mais e investe na economia que a criação de empregos se multi-
plica e as finanças públicas se fortalecem. A partir dessa lógica, ele defende que 
os governos precisam investir em gastos sociais, recursos humanos, tecnologia 
e infraestrutura, transporte e comunicação para ativar a economia. Argumenta 
que esse tipo de gasto é investimento, que gera resultados que são melhores 
não só para a sociedade, mas também para a economia (STIGLITZ, 2017, apud 
SANTOS e VIEIRA, 2018).

No caso brasileiro especificamente, Silveira e Ferreira (2011, apud VIERA 
et al., 2018) mostraram a importância dos gastos sociais para contrabalancear a 
iniquidade do sistema tributário brasileiro, a partir das bases de dados da Pesquisa 
de Orçamento Familiar (POF/IBGE) e da Pesquisa Nacional por Amostragem 
Domiciliar (PNAD/IBGE) de 2002-3 e 2008-9.

Estes autores estudaram a renda disponível após diferentes benefícios que 
classificaram como “despesa monetária” (Programa Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada, aposentadorias e pensões, seguro desemprego, auxílios 
trabalhistas e pensões) e despesa “em espécie” (educação e saúde). Ao avaliarem 
a renda disponível após a tributação e os benefícios selecionados, verificaram 
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aumento da renda dos mais pobres após o recebimento dos benefícios, tanto em 
despesas monetárias como com despesas em espécie. A partir dos resultados 
obtidos, concluíram que a regressividade do sistema tributário brasileiro sobre 
os mais pobres é “contrabalanceada pela progressividade nos gastos sociais que 
tem esses mesmos extratos como principais receptores”.

O estudo de Reeves et al. (2014) sobre a política econômica em 27 países da 
União Europeia, no período de 1995 a 2011, realizou uma análise multivariada 
dos determinantes políticos, econômicos e do sistema de saúde sobre as mudan-
ças nos gastos com saúde ocorridas naqueles países.

A análise foi feita a partir do cálculo de um indicador conhecido como 
“multiplicador fiscal”, que foi proposto na década de 1930 e que, desde então, é 
bastante utilizado pela escola keynesiana para mensurar investimentos que deve-
riam ser feitos como estratégia de enfrentamento da crise de 1929. O multipli-
cador fiscal mostra o montante de recursos que se obtém de retorno ao Produto 
Interno Bruto (PIB) dos países após diferentes gastos públicos. O resultado de 
Reeves et al. (2014) mostrou que os melhores índices multiplicadores vêm das 
despesas com educação e saúde, ao passo que os piores provêm dos gastos com 
defesa. Ou seja, gastar com educação e saúde constitui um investimento que o 
Estado faz, uma vez que aumenta o PIB, quando gastar com defesa não.

Para verificar se esse tipo de abordagem faria sentido no caso brasileiro, 
identificamos dois estudos que mostram os cálculos dos multiplicadores fiscais 
no Brasil, realizados por pesquisadores do IPEA, também mostrados em Santos 
e Vieira (2018).

Um deles é o de Abrahão et al. (2011), que calcularam em 1,70 o multipli-
cador do PIB para o gasto com saúde, isto é, a cada R$ 1,00 de gasto com saúde 
obtém-se aumento de R$ 1,70 do PIB. Neste estudo, o multiplicador do PIB 
também foi calculado para o gasto com educação (1,85), com o Programa Bolsa 
Família (1,44), com o Benefício de Prestação Continuada (1,38) e com o Regime 
Geral de Previdência Social (1,23), resultando em efeito positivo para a econo-
mia, ao contrário das despesas com pagamento dos juros da dívida pública (0,71).

O outro estudo (ORAIR et al., 2016) é mais recente e reforça os do ante-
rior, de quais gastos do Estado geram retorno para o PIB. Segundo os autores, 
os multiplicadores fiscais associados aos investimentos, benefícios sociais e des-
pesas com pessoal durante as recessões são importantes para o aumento do PIB 
e correspondem a 1,68, 1,51 e 1,33, respectivamente. Ao contrário das despesas 
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com subsídios (0,60), ou seja, o gasto indireto que o Estado realiza ao deixar de 
receber tributos gera perda do PIB.

Além dos multiplicadores fiscais, os estudos que observaram os efeitos dos 
investimentos na sociedade trouxeram conclusões inovadoras se comparadas 
à prática mais comum de enfrentamento de crise econômica que os governos 
costumam fazer. O estudo de Stuckler e Basu (2014) sobre os gastos com saúde 
após a crise econômica de 2008 mostrou que, no caso da Islândia, o qual aumen-
tou os gastos com políticas de proteção social e com o suporte de proteção aos 
pobres, não houve perda no acesso aos serviços de saúde e se obteve aumento 
das horas de sono, diminuição da ingestão de fast food, com aumento do con-
sumo de peixe. E ainda ocorreu a entrada do país para o World Happiness Report 
(2016), pelos indicadores de felicidade, os quais guardam grande relação com 
a proteção social. Em 2015, ainda se via depoimento do presidente da Islândia 
atribuindo a recuperação do país à recusa de aplicar a política de austeridade 
fiscal (Jornal El País, 2015).

No caso de Portugal, cuja economia foi duramente afetada pela crise eco-
nômica de 2008, o governo de centro-direita estava aplicando severa política de 
austeridade fiscal até 2015. Neste ano, o país mudou o rumo da política de aus-
teridade com o acordo que ficou conhecido como Geringonça, entre o Bloco de 
Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista Os Verdes. A 
união para o enfrentamento da austeridade, identificada como ponto comum 
entre esses grupos, permitiu a obtenção de maioria no parlamento, que levou à 
derrubada do governo de centro-direita.

A partir do Geringonça, Portugal tem rejeitado as políticas de austeridade 
fiscal e investido nas políticas sociais, sendo que, desde 2017, já é possível obser-
var importantes resultados de recuperação da economia portuguesa.

Ainda no primeiro semestre de 2018, a Espanha teve a substituição do 
primeiro-ministro conservador pelo secretário geral do Partido Socialista 
Operário Espanhol, que, para tanto, precisou da união de apoios de diferentes 
partidos de esquerda. Ainda não há tempo acumulado para poder avaliar os 
resultados desta mudança na Espanha, mas tudo indica que mais esse país dá 
sinais de provável enfrentamento da política de austeridade com o investimento 
em políticas sociais e no desenvolvimento econômico. Por exemplo, no final 
de 2018, foi convertida uma das medidas de austeridade aplicadas no Sistema 
Nacional de Saúde espanhol, que impedia o direito à cobertura do sistema 
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aos migrantes ilegais. Esta medida já foi revista e foi restabelecido o direito à 
cobertura para esta população.

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SOBRE RESULTADOS DA 
POLÍTICA DE AUSTERIDADE FISCAL

Na seção anterior mostramos que o investimento em políticas sociais, sobre-
tudo as de caráter universal, traz importantes resultados tanto do ponto de vista 
das condições de saúde e de vida da população, como para o desenvolvimento 
econômico do país.

Recentemente vem sendo feita uma produção acadêmica no Brasil importante 
(SANTOS e VIEIRA, 2018; SCHRAMM et al., 2018; DWECK et al., 2018) para 
identificar estudos específicos sobre os impactos da austeridade. Na presente seção, 
mostraremos que as políticas de austeridade fiscal geram resultados bastante dife-
rentes dos produzidos pelos investimentos nas políticas sociais de caráter universal.

Em 1º de julho de 2016, o então ministro da Fazenda Henrique Meirelles, 
em entrevista concedida à Rádio Estadão, disse que “As despesas com educação 
e saúde são itens que, na prática, junto com a previdência, inviabilizaram um 
controle maior das despesas nas últimas décadas”. Na mesma entrevista, afirmou 
que “educação e saúde inviabilizam ajustes”. Essas declarações fazem parte da 
argumentação da proposta de que, para sair da crise econômica, é preciso cortar 
os gastos sociais, manter os juros altos, ter meta de inflação, superávit primário, 
fazer privatizações, abrir o mercado para os grupos financeiros internacionais 
(capital estrangeiro). Essa é a proposta de equilíbrio das contas do governo, feita 
com base nos princípios ordoliberais, que denominamos política de austeridade.

Na realidade prática do enfrentamento da crise de 2008, a política de 
austeridade tem sido implantada como orientação, sobretudo da Alemanha, 
na perspectiva do ordoliberalismo, mas tem sido usada com desenvoltura pela 
agenda neoliberal. Está sendo fortemente aplicada no Brasil e na Grécia, assim 
como também foi na Espanha em Portugal, sempre como estratégia de resposta 
à crise econômica de 2008.

Essa nova roupagem da austeridade tem sido utilizada em consonância com 
o ideário neoliberal, cujos elementos centrais são baseados na valorização do 
individualismo, do mercado e do setor privado. O paradigma do neoliberalismo 
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pode ser estruturado em três eixos, que sustentam as propostas de privatização, 
pela ideia de “superioridade do livre mercado como mecanismo de alocação efi-
ciente de recursos”, do individualismo e da liberdade, em detrimento da igual-
dade (UGÁ e MARQUES, 2005, p. 196).

Esse paradigma é também a base da proposta do Banco Mundial para o 
Brasil, que recomendou ao governo brasileiro diminuir o financiamento público, 
aumentar a participação do financiamento privado nos direitos sociais de caráter 
universal e instituir facilitações do Estado ao setor privado no país.

Os defensores da política do neoliberalismo e da austeridade não sabem 
ou não dizem à sociedade civil que, se forem cortados os gastos sociais – saúde é 
um importante gasto social –, acontecerá um desastre com aqueles indicadores que 
levam anos para apresentar melhora nas condições de saúde e de vida da popula-
ção. Além disso, dívida do Estado é diferente da dívida das famílias, quando uma 
crise econômica realmente exige a redução dos gastos familiares.

O que ocorre com a Grécia mostra bem a tragédia da política de austeridade 
e é também um caso exemplar no estudo de Stuckler e Basu (2014), que anali-
saram para o período de 2009 a 2012 as restrições nos gastos com saúde com 
tratamentos, diagnósticos, medicamentos, prevenção e saúde materno-infantil. 
Verificaram grandes aumentos nas taxas de mortalidade infantil, de suicídio e 
colapso na prevenção contra o HIV, que estaria transformando a Grécia num 
epicentro de disseminação do vírus tamanho foi o aumento das infecções, além 
do aumento da população sem teto.

Os resultados de Stuckler e Basu (2014) e Reeves et al. (2014) mostram como 
os cortes nos orçamentos de saúde em tempos de crise econômica podem piorar 
a condição de vidas dos países, provocando uma “tragédia humana”.

No caso dos países da América Latina, funcionários do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) denunciaram que as políticas neoliberais aumentaram a desi-
gualdade, prejudicaram a sustentabilidade do crescimento e ainda colocaram em 
risco a expansão duradoura da economia desses países: “a experiência do Chile 
e de outros países (da AL) sugere que nenhuma agenda fixa produz bons resul-
tados” (OSTRY et al., 2016). Estes autores apontaram que a política do FMI não 
teria sido exitosa no combate à pobreza e à desigualdade. Em estudo de 2017, os 
mesmos autores mostram que a abertura das economias nacionais para o capi-
tal estrangeiro e a globalização econômica aumentam as desigualdades de renda 
(CARVALHO, 2017, apud SANTOS e VIEIRA, 2018).
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Os estudos mencionados revelam que, quando se faz cortes na saúde em 
momento de crise econômica, há um aumento do número de mortes, dos surtos 
de infecções por tuberculose e por HIV, assim como das doenças infectoconta-
giosas em geral. Também aumenta o risco de retorno de doenças que já estavam 
erradicadas, aumentam os índices de alcoolismo e de suicídio, os problemas de 
saúde mental, ou seja, uma tragédia para uma população sofrida de um país em 
crise. Além disso, tais estudos mostram que os cortes nos gastos sociais aumentam 
a desigualdade no país e colocam em risco a possibilidade de uma expansão dura-
doura ao mesmo tempo em que prejudicam a sustentabilidade do crescimento.

Além de apresentarem que a saúde não deve ser cortada em situação de 
crise, estes estudos apontam que investir em saúde pode ser considerada uma 
oportunidade de gerar economia com desenvolvimento de tecnologias, emprego 
e maior qualidade de vida, que são fundamentais para enfrentar crise. Os autores 
sugerem que manter, ou até mesmo aumentar o gasto com saúde, contribui para 
o país voltar a crescer mais rapidamente e de forma mais duradoura.

Nesse sentido, é possível afirmar que, nos momentos de crise, os governos 
devem investir mais em saúde, não só porque é quando as pessoas mais preci-
sam, como também porque a saúde contribui para um desenvolvimento mais 
duradouro da economia do país.

AUSTERIDADE FISCAL E DESIGUALDADE  
NO CASO BRASILEIRO

Nesta seção, examinamos em que medida os resultados das políticas de 
austeridade observados anteriormente também podem ser verificados no Brasil, 
que tornou sua política de austeridade mais incisiva a partir das consequências 
da crise de 2008, observadas a partir do início da década de 2010. A austeridade 
vem sendo adotada não apenas pela manutenção da DRU e promulgação da 
EC 95, mas por um profundo corte nas políticas sociais e pelo discurso gover-
namental, sobretudo após o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, de 
que as políticas sociais configurariam um entrave ao enfrentamento da crise 
econômica do país.

Cada vez mais é incorporado pela mídia e pelo senso comum o teor de falas 
como a do então ministro da Fazenda Henrique Meirelles de que educação, saúde 
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e previdência “inviabilizaram um controle maior das despesas nas últimas déca-
das” e que “inviabilizam ajustes” (2016). É o discurso que prontamente oferece 
como solução para saída da crise econômica o corte nos gastos sociais, a manu-
tenção dos juros altos, meta de inflação, superávit primário, privatizações, aber-
tura do mercado para os grupos financeiros internacionais etc. É uma proposta 
de equilíbrio das contas do governo, feita com base nos princípios neoliberais, 
mas de forma extrema, que denominamos política de austeridade, a qual vem 
sendo aplicada no Brasil.

O trabalho desenvolvido pelo Centro Brasileiro de Estudo de Saúde (VIEIRA 
et al., 2018) mostra que alguns efeitos da política de austeridade já podem ser 
constatados no Brasil, como enormes diminuições nos investimentos na seguri-
dade social no período recente.

A perspectiva futura não é melhor, pois estudos que projetaram os efeitos 
da EC nº 95, caso perdurem os 30 anos previstos, apontaram que, no caso da 
Assistência Social, pode haver uma perda de até R$ 868 bilhões (PAIVA et al., 
2016, apud SANTOS e VIEIRA, 2018) e na saúde de R$ 168 a 738 bilhões (VIEIRA 
e BENEVIDES, 2016, apud SANTOS e VIEIRA, 2018).

O estudo de Rasella et al. (2018) mostra os efeitos para as condições de vida 
e de saúde da população brasileira em relação às taxas de mortalidade infantil 
(TMI). Usando informações sobre a evolução da pobreza e da mortalidade no país, 
os autores projetaram as mortes de crianças menores de 5 anos que poderiam ser 
evitadas até 2030, mas que não serão caso seja mantida a EC nº 95. Verificaram 
que a TMI, depois de 15 anos apresentando queda, pode aumentar considera-
velmente se mantido o congelamento nos Programas PBF e BPC. A projeção até 
2030 evidenciou que vai piorar de modo proporcional, justamente pelas causas 
decorrentes de pobreza, como desnutrição e diarreia.

Aos resultados de Rasella et al. (2018) somam-se aos de Massuda et al. 
(2018), que mostram o quanto a austeridade afeta mais desproporcionalmente 
os mais vulnerabilizados. Também se somam os estudos de Marc Morgan Milá, 
da equipe de Tomas Piketty, que, sobre os dados de desigualdade brasileira, afir-
mou em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo publicada em 29 de 
setembro de 2017: “políticas de austeridade costumam afetar mais os pobres”. E 
alertou que “é plausível pensar que os níveis de desigualdade vão parar de melho-
rar nos próximos anos se essas políticas forem implementadas”.
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Esses estudos corroboram a hipótese de que o impacto da política de aus-
teridade fiscal provavelmente é maior no Brasil em relação aos países europeus 
onde foram realizados os estudos mencionados. Isso se deve ao fato de que as 
condições da população brasileira de vida, de saúde, de escolaridade, da oferta 
de saneamento, proteção social, qualidade de vida em geral, são piores que as 
das populações daqueles países.

POLÍTICA DE AUSTERIDADE E SISTEMA  
TRIBUTÁRIO BRASILEIRO

A concentração de renda da sociedade brasileira indica o grau de equidade 
e é diretamente influenciada pela estrutura do sistema tributário, cuja iniquidade 
vem sendo amplamente discutida, inclusive com proposição de reforma tributá-
ria para corrigir as injustiças derivadas do atual sistema (ANFIP e FENAFISCO, 
2018). O Brasil é um país com elevado grau de concentração da renda e, além disso, 
algumas características peculiares neste país contribuem para agravar este quadro:

 9 no Brasil, as grandes fortunas não sofrem tributação específica;
 9 a tributação não incide sobre os lucros e os dividendos da pessoa jurí-

dica, somente na pessoa física;
 9 embora o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) seja progressivo por 

tributar mais os mais ricos que os mais pobres, ainda é baixa a tributa-
ção sobre o topo da pirâmide de renda, isto é, os centésimos mais ricos 
da população. A alíquota de 27,5% do IRPF que incide na faixa mais 
alta de renda é muito abaixo dos 35 a 30% observados em outros países;

 9 a alíquota sobre herança no Brasil é extremamente baixa (em geral entre 
2 a 6%) se comparada a outros países (que pode chegar a 30%).

A desigualdade expressa na concentração da renda da sociedade brasileira, 
denunciada em diversos estudos (UGÁ e SANTOS, 2005), foi recentemente ana-
lisada pela equipe de Thomas Piketty (Folha de São Paulo, entrevista publicada 
em 28 set. 2017) como a pior desigualdade do mundo, semelhante apenas à África 
do Sul e aos países do Oriente Médio.
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Essas informações são corroboradas pelo estudo de Medeiros e Souza (2016), 
que realizaram diferentes tabulações das declarações do IRPF para aplicar méto-
dos de cálculo de desigualdade, inclusive com e sem uso da pesquisa PNAD/
IBGE, mas cujos resultados convergiram para a “grande importância dos ricos 
para explicar a desigualdade entre 2006 e 2012”.

A desigualdade e a extrema concentração de renda no topo da pirâmide 
impedem que o país cresça de forma sustentável, ao mesmo tempo em que sabe-
mos que quanto maior a desigualdade, mais distante se está da democracia, como 
bem assinalou o economista especialista em equidade, Branko Milanovic (Jornal 
The Guardian, em 02 maio 2017). E é exatamente esse o quadro que se agrava 
no país nos últimos anos e que torna o Brasil um terreno fértil para os impactos 
da política de austeridade surtirem efeitos sobre a proteção social e os direitos 
humanos da população.

AUSTERIDADE, COBERTURA UNIVERSAL DE SAÚDE 
E PLANOS POPULARES: ESTRATÉGIAS DE UM 
MESMO PROJETO

É importante compreender que a pressão internacional pela política de 
austeridade não só corresponde ao aprofundamento da política neoliberal, mas 
ganha força como uma resposta à crise econômica mundial. Essa concepção de 
política socioeconômica coincide com o esforço da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), que começou a tomar forma a partir de 2005, para emplacar a 
proposta de Universal Health Coverage (UHC) – Cobertura Universal de Saúde 
(CUS) para todos os países do mundo, como também demonstrado em CEBES 
(2014) e Giovanella et al. (2018). Essa política atualmente já tem consistência na 
Declaração de Astana (WHO, 2018) e nos objetivos de desenvolvimento susten-
tável (ONU, 2018).

A cobertura universal de saúde defende a expansão da taxa de cobertura da 
população com acesso à saúde, o que idealmente seria desejável se fosse baseada 
na premissa de que todos viessem a ter acesso à saúde como direito de cidadania 
num modelo de proteção social universal. Entretanto, a proposta baseia-se na 
segmentação do acesso, da cobertura e do financiamento do serviço de saúde. E 
prevê que a segmentação seja realizada por meio da expansão do mercado privado 
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de saúde, tanto para o financiamento dos serviços de saúde, que poderiam vir a 
ser por meio de seguros privados, como para provisão de parte dos serviços, uma 
vez que haveria uma cesta previamente definida de serviços a serem cobertos.

O modelo da CUS rompe, portanto, com a lógica dos sistemas públicos 
universais e integrais, a qual pressupõe o financiamento público do sistema de 
saúde independentemente do poder de pagamento das pessoas e a organização 
do cuidado para atender às necessidades de saúde, não se resumindo à oferta de 
determinados serviços de saúde.

Os mais importantes pressupostos da CUS estão no documento da Fundação 
Rockefeller (2012, p. 1, tradução nossa) preparado em Bellagio por um time de 
especialistas: 

grande proporção da população está disposta a pagar por serviços de 
saúde do setor privado; 
fortes agentes do mercado estão dispostos a pressionar para que haja 
aumento de financiamento público e privado, especialmente como os 
países de média e baixa renda adotam políticas para financiar o seguro 
de saúde como um meio para a CUS.

Essa linha de argumentação deixa claro que o efeito da crise econômica no 
mercado segurador internacional levou à busca de novas clientelas, uma vez que 
a demanda por seguro privado suplementar de saúde na Europa já esteja satu-
rada (MOSSIALOS e THOMPSON, 2004) e o máximo de expansão da demanda 
que os Estados Unidos poderiam obter seria pela implementação do Obamacare. 
Nesse sentido, a real possibilidade de expansão de clientes de seguro privado de 
saúde não estaria entre as maiores economias do hemisfério Norte, mas nos países 
com grandes populações e alguma possibilidade de compra, como Brasil, Índia e 
África do Sul, que passam a configurar como alvo mais adequado dessa política.

A proposta da CUS se fortalece paulatinamente, a cada Relatório Mundial 
de saúde da OMS, como mostraram Giovanella et al. (2018): se, em 2008, a uni-
versalidade considerava a proporção de despesas cobertas por fundos públicos 
pra financiar os sistemas de saúde e a orientação era ampliar os gastos públicos, 
em 2010, ganham projeção os fundos compartilhados (financiamento público 
e privado), e a orientação passa a ser uma cobertura pública residual e seletiva 
de serviços primários de saúde que conforme um pacote, uma cesta de serviços 
definidos – bastante diferente do modelo de atenção primaria de saúde previsto 
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nos sistemas universais de saúde em que e ela é integral, atende às necessidades 
de saúde e atua em rede com os demais níveis de atenção do sistema.

Essa proposta parte da premissa que seria interessante a parceria entre o 
público e o privado, mas desconsidera que o privado sempre busca lucro e, na 
prática das parcerias, o público tende a ficar com os maiores gastos. Ela é comu-
mente justificada como meio de reduzir o gasto privado direto por meio da 
compra de seguros privados de saúde ou de seguros subsidiados para pobres, 
ou seja, significa o rompimento com a lógica dos sistemas públicos universais 
baseados na integralidade da atenção e na equidade. Assim, “a forma para avan-
çar em direção à cobertura universal deixa de ser a ampliação do financiamento 
público correspondente ao universal health care, a sistemas nacionais de saúde 
de acesso universal e financiamento público (subsídio à oferta)”, de acordo com 
Giovanella et al. (2018, p. 1765) e passa-se a universal health coverage, que é a 
cobertura para seguros de saúde, sejam públicos ou privados, mas numa lógica 
baseada no subsídio à demanda.

A proposta da CUS torna-se paulatinamente pauta dos organismos inter-
nacionais, não só pela OMS, mas passa a ser incorporada entre os indicadores 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) para 2030, com 
repercussões de médio prazo para todos os países que estarão obrigados a acom-
panhar os indicadores. E, mais recentemente, foi realizado amplo debate à ver-
são preliminar da declaração da segunda conferência internacional de atenção 
primaria de saúde, que revia o conceito amplo de saúde de Alma-Ata para uma 
proposta de parceria público-privada claramente baseada na CUS. Note-se que 
somente após intenso debate com diversos organismos internacionais e movi-
mento sociais, que o peso do setor privado inicialmente proposto na versão pre-
liminar da declaração foi diminuído na sua versão final, mas não foi retirado 
completamente (PEOPLE HEALTH MOVEMENT, 2018).

Outro destaque necessário sobre o modelo em questão é que, embora a pro-
posta utilize a ideia da universalidade, concretamente fortalece o papel do setor 
privado na oferta de seguros privados de saúde e de serviços de saúde, rompendo 
com a lógica da universalidade e de sistema universal de saúde como mencionado 
anteriormente e, mais grave que isso, configurando, na realidade concreta da pro-
posta, uma disputa com o conceito de direito universal à saúde (CEBES, 2014).

No caso brasileiro, é fundamental avaliar os possíveis efeitos da CUS no 
sistema de saúde. Por um lado, o direito universal à saúde foi estabelecido 
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constitucionalmente em 1988 e, desde então, vem sendo fortalecido com o SUS, 
que é cada vez mais importante para as condições de vida da população e para 
a economia do país.

Por outro lado, o SUS guarda a herança do sistema de saúde brasileiro, que, 
desde a década de 1960, sobretudo, vem se estruturando em cada vez mais forte 
mercado prestador privado, do qual o SUS é o principal comprador e, mais recen-
temente, com a progressiva perda da capacidade de gestão do Estado devido aos 
contratos privados com OS, OSCIP, FES e afins, para gestão e prestação de ser-
viços públicos em unidades públicas. Ademais, o Estado confere cada vez mais 
incentivos ao setor privado por meio de deduções, isenções e subsídios fiscais dos 
mais variados tipos (CEBES, 2014). Ao mesmo tempo em que o setor privado é 
privilegiado pelas políticas públicas, foi o sistema público constitucionalmente 
escolhido para a população que, por ser universal e integral, ampliou o acesso 
para toda a população às ações e aos serviços de saúde nas três últimas décadas. 
E é esse SUS que se financia inadequadamente, sempre abaixo do previsto pela 
Constituição, conformando menos que 4% do PIB, claramente insuficientes para 
garantia do direito universal à atenção integral à saúde.

Desde a Constituição, tanto o SUS quanto o setor privado cresceu de modo 
importante. Como mencionado em seção anterior, atualmente 24,5% da popula-
ção brasileira possui cobertura de seguro privado de saúde para serviços médico-
-hospitalares (majoritariamente trabalhadores do mercado formal), os quais 
podem usar tanto o SUS como o seguro privado (ANS, 2018), constituindo um 
sistema extremante segmentado no país.

Apesar de todo esse contexto e das consequências que ele confere, o SUS 
rompeu com o modelo anterior ao estabelecer novas bases institucionais, geren-
ciais e assistenciais, sendo conformado como um sistema universal de saúde com 
desenho organizacional territorializado, com previsão de rede hierarquizada em 
níveis de atenção integrados. Em consonância às diretrizes organizacionais da 
descentralização e da participação da sociedade, o SUS incorporou em sua estru-
tura institucional e decisória instrumentos para a democratização e compartilha-
mento da gestão do sistema de saúde entre os distintos entes governamentais e 
a sociedade civil. Tendo como uma de suas diretrizes a integralidade, o desenho 
do sistema considera a integração entre cuidados individuais e ações de saúde 
pública e a garantia de atenção em todos os níveis de complexidade, conforme a 
necessidade, sem definição de uma cesta restrita de serviços.
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O SUS é um sistema universal e está organizado como tal, em rede, com 
ações, serviços, clínicas e postos de saúde, hospitais, centros de serviços de apoio 
à diagnose e terapia (SADT), profissionais que executam as ações e os serviços, 
recursos físicos e políticas orientadoras articuladas. Sozinhos, esses pontos não 
formam uma rede, somente quando seus pontos são interligados (com sistema 
de informação, logística, comunicação etc.) é que constituem os fios da rede. Isso 
não ocorre no setor privado pela sua natureza fragmentada.

Além disso, a lógica da atenção à saúde não se resolve se estiver centrada 
nos eventos hospitalares e agudos, como costuma ocorrer na assistência prestada 
pelo setor privado, que é orientado pela lógica de pagamento por serviço exe-
cutado. É preciso orientar a atenção pela lógica da Atenção Primária de Saúde 
(APS) integral, o que só é possível de ser feito em um sistema universal. Nos 
sistemas universais, a garantia de cuidado integral, individual e coletivo, exige a 
coordenação entre os serviços, organizados em rede, integrados e territorializa-
dos distribuídos com economia de escala, e orientados pela APS, resultando em 
melhor qualidade, menores custos e maior eficiência. Isso é possível com um sis-
tema universal de saúde, mas não com a APS preconizada como estratégia para a 
CUS, baseada num pacote básico de serviços e medicamentos a serem definidos 
em cada país para serem cobertos – essa é a APS conhecida como seletiva, não 
é suficiente para um sistema universal e ainda significaria retrocesso em relação 
aos avanços já obtidos pelo SUS mencionados no início deste capítulo.

A crise econômica de 2008 também afetou o setor privado de saúde, em 
especial o mercado de seguros privados de saúde que é majoritariamente susten-
tado pela clientela com vínculo empregatício e que perde o plano com a perda do 
emprego. No Brasil, desde 2014, as seguradoras perderam mais de dois milhões 
de clientes. Em meio a essa crise, em 2016, foi proposto pelo Ministério da Saúde 
o “plano acessível”, também conhecido como planos populares, com o propó-
sito, segundo o então ministro da saúde, de “rever o tamanho do SUS” uma vez 
que não seria possível conseguir “sustentar o nível de direitos que a Constituição 
determina” (SANTOS, 2016). A proposta apresenta planos com cobertura exclu-
sivamente ambulatorial e custo mensal baixo, com a clara expectativa de ampliar 
o mercado. Entretanto, além de não desafogar o SUS, ela pode gerar maior seg-
mentação e agravar a iniquidade no sistema de saúde brasileiro, além de fortalecer 
o mercado de planos privados de saúde em detrimento do SUS, como mostrado 
por Santos (2016).
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Essa proposta dos planos “acessíveis” congraça e corrobora a concepção de 
CUS, ampliando a oferta de cobertura por meio do seguro privado, ao passo que 
atenderia a demanda das seguradoras de não só retomarem, mas ampliarem sua 
clientela. A proposta da CUS não parece fazer sentido num país em que o sis-
tema universal é para ser usado por todos os brasileiros, permitindo a qualquer 
pessoa que precise utilizar um serviço de saúde ser atendida pelo SUS e não pre-
cisar pagar por ele na hora do uso. A CUS atenderia, certamente, às seguradoras 
brasileiras e, possivelmente, ao capital internacional, dando conta da demanda 
das seguradoras estrangeiras de ampliação de sua clientela já saturada na Europa. 
Nesse sentido, é difícil imaginar a CUS contribuir positivamente para os objetivos 
gerais dos sistemas universais de saúde, de contribuição positiva aos resultados 
de saúde, ao desenvolvimento do próprio sistema de saúde e aos objetivos com 
base nos direitos sociais.

O SUS é um direito de cidadania, o que não ocorre com o setor privado 
de saúde tal qual preconizado pela CUS, em que é necessário pagar para usar, 
seja por intermédio do seguro ou pagando diretamente com recursos próprios– 
nesses casos, é estabelecido o direito de consumidor. Já o direito de cidadania 
estende-se a todas as pessoas, principalmente nas sociedades preocupadas com 
o bem-estar geral da população, cuja organização é determinada com base em 
valores de solidariedade, os quais fundamentam sistemas que atendam ao que é 
de interesse público.

SETOR PRIVADO AFETA NEGATIVAMENTE OS 
SISTEMAS PÚBLICOS UNIVERSAIS

Além do descabimento da proposta da CUS, que desconsidera a maior 
eficiência dos sistemas universais diante dos demais formatos, há estudos inter-
nacionais que mostram que quando há coexistência de seguro privado com um 
sistema público universal, com duplicidade de serviços oferecidos (chamada de 
cobertura duplicada na literatura), podem ser observados efeitos específicos desse 
tipo de relação público-privada (OECD, 2004; MOSSIALOS e THOMPSON, 
2004; COUFINHAL, 1999; COLOMBO e TAPAY, 2004; TUOHY et al., 2004; 
SANTOS, 2009). Por exemplo, esse tipo de arranjo público-privado incentiva 
o desenvolvimento do setor privado nos serviços em que a população tem 
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dificuldade de acesso no sistema público, geralmente consultas a especialistas, 
cirurgias eletivas, SADT e medicamentos. E, do mesmo modo, contribui para 
a iniquidade na oferta, no acesso e no uso dos serviços, não diminui a pressão 
da demanda por serviços do sistema público. E também não contribui para 
a preservação dos objetivos gerais do sistema de saúde – de universalidade, 
integralidade e equidade, de colaboração positiva para os resultados de saúde, 
o desenvolvimento do próprio sistema de saúde e objetivos sociais, como a 
melhoria das condições de vida da população. Ao contrário, corrói esses obje-
tivos do sistema. E o sistema público fica com maiores e mais complexas filas 
de espera. Portanto, não há evidência de que o seguro privado alivie os siste-
mas públicos universais.

No caso brasileiro especificamente, deve ser acrescentado que grande parte 
das pessoas que tem plano privado, o tem por intermédio do emprego, mesmo 
que paguem parte da mensalidade ou toda ela. Quando se aposentarem, seus 
orçamentos diminuirão, mas aumentará seu custo de vida, sua necessidade de 
serviços de saúde e seus gastos com saúde. Provavelmente não conseguirão conti-
nuar pagando por esses planos. Portanto, os planos privados são um estelionato.

Se somada a essa especificidade do sistema brasileiro os efeitos dos arran-
jos público-privados em sistemas universais identificados pela evidência cien-
tífica comentados, a melhor saída para os brasileiros é, sem dúvida, um sistema 
público universal, mas diferentemente do SUS atual, um SUS com importante 
investimento de financiamento financeiro e de gestão.

O BRASIL PRECISA DE UM SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE 
UNIVERSAL E DE QUALIDADE

Para esta seção nos baseamos em Santos (2016). Precisamos de um sistema 
público forte e de qualidade. Por diversos motivos. Um deles é que há evidências de 
maior eficiência e efetividade das estratégicas e modelos de cuidado dos sistemas 
públicos universais, como explicitado no Relatório do Commonwealth Fund (2014).

No caso brasileiro, o SUS é para ser usado por todos os brasileiros. Qualquer 
pessoa que precise utilizar um serviço de saúde pode ser atendida pelo SUS e 
não precisa pagar por ele na hora do uso. A essa condição denominamos direito 
universal à saúde. Trata-se de um direito de cidadania. Isso não ocorre com os 
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planos privados de saúde, nem com os médicos, laboratórios e hospitais priva-
dos sem atendimento do SUS, pois neles é necessário pagar para usar, seja por 
intermédio do plano ou pagando diretamente com recursos próprios – nesses 
casos, é estabelecido o direito de consumidor.

O SUS tem diversos problemas que precisam ser melhorados, mas ainda é 
para todos. O direito de cidadania estende-se a todas as pessoas, principalmente 
nas sociedades que pactuam pelo bem-estar com adequadas condições de vida 
da população. Nestas sociedades, a organização da seguridade social é determi-
nada com base em valores de solidariedade, os quais fundamentam serviços de 
interesse público.

Já no setor privado, o uso do serviço de saúde mediante o pagamento é base-
ado no direito de consumo e ocorre somente se a pessoa tiver como pagar. Do 
contrário, não poderá usá-lo. Nesse caso, é cada um por si, de modo a prevalecer 
o valor da liberdade individual traduzido como renda e riqueza. Isso acontece 
nos mercados privados, em que os mais ricos se beneficiam por ter maior poder 
de compra enquanto os mais pobres são prejudicados. 

Na prática, todos os sistemas de saúde do mundo misturam o público e o 
privado. É importante compreender, em cada sistema, se aquilo que é de inte-
resse de todos, ou seja, de interesse público, quando consegue prevalecer sobre 
o interesse de alguns – interesse privado. 

No Brasil, por mais problemas que apresente e por mais imbricado que esteja 
com o setor privado, o SUS ainda é um sistema de saúde de interesse público 
para todos os brasileiros. Nenhum outro país de tamanho equivalente ao Brasil 
tem sistema público para todos. Portanto, o SUS é nosso e precisa ser melhorado.

O setor privado de planos e seguros de saúde, assim como o de prestação 
de serviços, não é um sistema e, portanto, não funciona como tal, nem tem esse 
objetivo, mas sim o lucro de cada empresa, sendo que as empresas são concor-
rentes entre si, o que configura um setor fragmentado, jamais um sistema.

O SUS é um sistema. E está organizado como tal, em rede, com ações, servi-
ços, clínicas e postos de saúde, hospitais, centros de serviços de apoio à diagnose 
e terapia (SADT), profissionais que executam as ações e os serviços, recursos físi-
cos, e políticas orientadoras articuladas. Sozinhos, esses pontos não formam uma 
rede, somente quando seus pontos são interligados (com sistema de informação, 
logística, comunicação etc.) é que constituem os fios da rede. Isso não ocorre no 
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setor privado pela sua natureza fragmentada (RODRIGUES e SANTOS, 2011), 
mas ocorre num sistema público a partir da sua gestão.

Além disso, a lógica da atenção à saúde não se resolve se estiver centrada 
nos eventos hospitalares e agudos, como costuma ocorrer na assistência prestada 
pelo setor privado, que é orientado pela lógica de pagamento por serviço exe-
cutado. É preciso orientar a atenção pela lógica da Atenção Primária de Saúde 
(APS). A maior parte dos problemas de saúde pode ser resolvida na APS. Além 
disso, o clássico estudo de Starfield (1994) comparou 11 países e mostrou que 
os sistemas de saúde orientados pela APS estão associados a uma maior satisfa-
ção da população, um menor uso de medicamentos e melhores níveis de saúde.

Também precisamos de um sistema público para viabilizar a organização e 
a gestão do sistema. Sem um sistema seria inviável organizar a atenção à saúde 
do SUS em mais de cinco mil municípios, 44 mil postos e centros de saúde, 41 
mil policlínicas e clínicas especializadas, 20 mil estabelecimentos de SADT, além 
dos mais de seis mil hospitais e mil prontos-socorros para mais de 200 milhões 
de brasileiros.

Outro motivo é ter escala econômica. Alguns indivíduos necessitam gastos 
com saúde muito maiores que outros. Diluir esses gastos gera viabilidade eco-
nômica, que vai ser tão maior quanto maior a população. Essa lógica é reforçada 
dentro de um contexto em que os custos com saúde são cada vez maiores em 
razão do desenvolvimento tecnológico e devido a diversas mudanças que refor-
çam a necessidade da diluição dos gastos com saúde. Entre essas mudanças, 
destacam-se a transição demográfica, o aumento das doenças crônicas, a acele-
ração da urbanização não planejada, a gentrificação e o crescimento dos modos 
de vida pouco saudáveis.

Um sistema público de saúde é fundamental também para serem estabe-
lecidas regras mínimas de segurança e qualidade dos serviços realizados e tam-
bém dos recursos físicos e humanos que oferecem os serviços. O estabelecimento 
dessa qualidade não pode ser previsto por cada empresa de saúde, seja um esta-
belecimento ou empresa de plano privado; tem de ser realizado por entidade 
que represente o interesse coletivo e público, e não o interesse privado do lucro. 
Então, só é possível ser realizado por intermédio do Estado.

É importante, por questões relacionadas ao desenvolvimento econômico 
do país, que o sistema público de saúde seja bom, pois interessa a todos que 
ele garanta uma população saudável e com qualidade de vida. Alguns países já 
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atentam para a necessidade de prover sustentabilidade às políticas sociais, de 
modo a garantir o acesso da população aos serviços de educação, saúde, pre-
vidência, saneamento e assistência social, para que as suas sociedades possam 
se desenvolver inclusive economicamente e possam enfrentar a pobreza, gerar 
empregos e produzir riquezas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das informações e dos resultados apresentados e discutidos neste 
capítulo, fica claro que é toda a população brasileira excluída do 1% mais rico 
que sofre as mazelas advindas das políticas de austeridade dos últimos governos. 
O impacto dessas políticas está conduzindo o Brasil para resultados ainda pio-
res que as trágicas consequências verificadas nos demais países que vêm sendo 
coagidos a aplicar políticas de austeridade fiscal como forma de lidar com suas 
crises econômicas.

No nosso caso, o 1% mais rico está concentrado em manter seu status quo, 
mesmo que, para isto, se torne adepto de um projeto que desmonta a proteção 
social universal brasileira instaurada na Constituição Federal de 1988, a qual, ape-
sar de incipientemente implantada, acarretou mudanças extremamente positivas 
para as condições de saúde e de vida da população brasileira nestes últimos 30 
anos. O projeto de desconstrução da proteção social universal implica desarticular 
a seguridade social e, especificamente no SUS, fortalecer mais ainda o mercado 
privado, sobretudo, o do sistema financeiro, o que propostas como a de planos 
privados populares/acessíveis, fortalecida pelo discurso de defesa da Cobertura 
Universal de Saúde, intensificará, se colocada em prática.

A proposta de planos de saúde populares ou acessíveis, a cobertura uni-
versal de saúde e as políticas de austeridade configuram diferentes estratégias 
de um mesmo projeto que avança sobre a proteção social e os direitos sociais 
de caráter universal. Os estudos mostram que as políticas de austeridade fazem 
parte de uma estratégia do projeto neoliberal e que incidem negativamente nas 
condições de saúde e de vida da população, assim como atravancam a saída dos 
países das crises econômicas além de obstruírem a possibilidade de sustentabi-
lidade do crescimento das economias. Ademais, essas políticas aprofundam as 
desigualdades existentes.
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Neste capítulo também vimos, entretanto, que existem outros caminhos e 
projetos de sociedade possível. Se quisermos um país forte e de forma duradoura, 
é preciso grandes investimentos na área social para que obtenhamos efeitos nas 
condições de vida do universo da população e no desenvolvimento econômico 
do país. Para isso é necessária a ação do Estado no sentido de tornar realidade os 
direitos sociais. No caso do SUS, converter em real o SUS que é constitucional. 
A grande maioria da população brasileira deseja, certamente, saúde pública e de 
qualidade para todos os brasileiros, o que só é possível com um sistema público 
universal forte e de qualidade para todos. Para isso, temos o papel cívico da aca-
demia e dos movimentos sociais de analisar para formular e propor as prioridades 
que devem constar num projeto de sociedade solidário e em defesa dos direitos 
humanos fundamentais.
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11. INVESTIMENTO SOCIAL E 
AUSTERIDADE FISCAL: DESAFIOS PARA O 

PLANEJAMENTO E A GESTÃO PÚBLICA

Claunara Schilling Mendonça2

INTRODUÇÃO

O financiamento do SUS teve sua origem com a PEC 169, de 1993 e somente 
no ano de 2000, com a EC nº 29, foram estabelecidos os critérios de rateio dos 
recursos da União vinculados à saúde e destinados aos demais entes federativos. 
E somente em 2012, com a Lei Complementar 141, foram definidas as ações e os 
serviços públicos de saúde (ASPS). No entanto, em 2016, em apenas 6 meses, foi 
aprovada a mais severa política de austeridade do mundo em nosso país. A socie-
dade brasileira, portanto, deve ser informada e mobilizada a fim de aumentar o 
valor extrínseco do sistema de saúde, aumentando o valor dado pelos usuários 
dos sistemas de saúde, estudantes da área da saúde e profissionais que atuam nos 
serviços; o valor intrínseco, por sua vez, deve ser medido pela eficiência, efetivi-
dade, viabilidade e equidade. 

As crises econômicas e medidas de austeridade provocam, nos sistemas de 
saúde, piora do acesso e agrava a situação de saúde da população. A preservação 
de nossas políticas de proteção social, como nossos modelos de redes assistenciais 

2 Médica de Família e Comunidade. Professora Adjunta de Medicina de Família e Comunidade no Departamento 
de Medicina Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Docente do Mestrado Profissional 
em Avaliação e Produção de Tecnologias para o SUS, do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). Diretora do Depar-
tamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde entre 2008 e 2010.
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coordenadas pela atenção primária à saúde e a manutenção de transferências 
condicionadas de renda aos mais vulneráveis, são medidas importantes para a 
proteção da saúde da população e retomada do crescimento econômico.

VALORIZAÇÃO SOCIAL DOS SISTEMAS DE SAÚDE

Segundo Barbara Starfield, na abertura de seu clássico livro Atenção Primária: 
Equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia, traduzido e publi-
cado no Brasil em 2002, 

Todo Sistema de Saúde possui duas metas principais: a primeira é melhorar 
a saúde da população e a segunda é ser equânime na distribuição dos recur-
sos, minimizando as disparidades entre subgrupos populacionais, de modo 
que determinados grupos não estejam em desvantagens sistemáticas em rela-
ção ao acesso aos serviços de saúde e ao alcance de um ótimo nível de saúde 
(STARFIED, 2002).

O investimento de uma sociedade para a manutenção de seus sistemas de 
saúde deve estar relacionado ao “valor” social que essa sociedade dá a esse sis-
tema de saúde. Conceituando valor como o “grau de utilidade ou atitude das 
coisas, para satisfazer as necessidades ou proporcionar bem-estar”, somente cida-
dãos satisfeitos com os serviços que recebem defenderão um modelo público e 
aprovarão o financiamento necessário para sua manutenção (VICENTE, 2010).

O Sistema Único de Saúde, instituído pela Constituição Federal de 1988, 
traz um conceito ampliado de saúde e considera a saúde um direito humano e um 
dever do Estado em fornecê-la. Os princípios da universalidade, integralidade, 
descentralização e participação da comunidade representam a proposta política 
do SUS, assumindo a saúde como um direito universal, inerente à cidadania em 
uma sociedade democrática. Em que pese seu caráter universal, a existência do 
setor privado, tanto assegurador como prestador de serviços, mantido na legis-
lação brasileira como complementar ao sistema público, criou um mix público 
privado complexo e uma cobertura suplementar e duplicada (SANTOS, 2008). 
Isso resultou num gasto público de 3,9% do PIB (União – 1,7%, estados – 1% e 
municípios – 1,2%), em 2014, enquanto a média dos países europeus com sis-
temas universais correspondeu a 8% (MENDES, 2016). Do ponto de vista da 
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determinação social da saúde, a forma como os serviços são ofertados também 
é um macrodeterminante e pode contribuir com a redução das iniquidades em 
saúde (MACKENBACH, 2003), particularmente quando a Atenção Primária à 
Saúde está explicitamente considerada (STARFIELD, 2005). Na maior parte dos 
países desenvolvidos, a equidade tem sido alcançada pela provisão de APS, mas 
não por serviços especializados (VAN DOORSLAER, 2007).

O subfinanciamento do SUS resulta da relação entre cidadãos e o Estado 
brasileiro, pois a oferta de consultas médicas e exames especializados, valorizados 
pela sociedade, são para um quarto da população brasileira, aproximadamente 
47,3 milhões de beneficiários de planos privados de saúde (ANS, 2018), orien-
tados à atenção subespecializada, cara e não equânime. Os outros 150 milhões 
de brasileiros acessam o SUS por meio de serviços de urgência e emergência e 
da atenção primária – Saúde da Família e atenção básica tradicional. A APS no 
Brasil, em que pese seus inúmeros avanços, na cobertura e no acesso aos serviços 
e na melhora dos indicadores de saúde (BASTOS, 2017), ainda não tem função 
real de centralidade no sistema de saúde. Tem financiamento insuficiente (15% do 
gasto federal em assistência), baixa resolutividade, baixa transferência vinda dos 
serviços hospitalares, poucas medidas de efetividade clínica, baixa colaboração e 
gestão conjunta de casos, com muitas necessidades de reformas pró-coordenação 
do cuidado (na equipe e entre os serviços secundários e terciários). Do ponto 
de vista da sua força de trabalho, apresenta baixa satisfação dos profissionais, o 
que piora com o incremento da demanda e da pressão assistencial num cenário 
de crise financeira. A redução da renda da população diminui a capacidade das 
famílias de pagamento direto do próprio bolso para compra de medicamentos e 
serviços de saúde com menor oferta e a perda da cobertura assistencial privada 
empresarial, garantida por seus empregadores, nos casos de perda do emprego, 
traz para o Sistema Único de Saúde uma população que espera receber serviços 
a partir da cultura das doenças e das especialidades médicas focais.

Autores têm apresentado formas de avaliar o valor dado pela sociedade aos 
sistemas de saúde, dividindo-os em valores intrínsecos e valores extrínsecos. O 
valor intrínseco é inerente ao próprio sistema de saúde, e o valor extrínseco é 
outorgado pelos demais, que, no caso da saúde, corresponde ao valor dado pela 
população em geral, pelos usuários dos sistemas de saúde, estudantes da área da 
saúde e profissionais que atuam nos serviços (VICENTE, 2010).
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VALOR INTRÍNSECO DOS SISTEMAS DE SAÚDE

A avaliação dos valores intrínsecos dos sistemas de saúde é resultado do 
alcance de seus objetivos: melhorar a saúde da população e ser equânime na dis-
tribuição dos recursos (STARFIELD, 2002). Assim, a medida do impacto sobre 
a eficiência, efetividade, viabilidade e equidade resultaria em maior ou menor 
valorização intrínseca dos sistemas de saúde.

A eficiência macroeconômica e microeconômica pode ser medida pela 
forma de financiamento dos sistemas de saúde, pelo total de gastos com saúde, 
pela alocação dos recursos e sua eficiência produtiva, medida pela minimização 
do custo de oportunidade dos usuários, e pela maximização dos resultados na 
saúde e qualidade de vida deles. Há estudos que demonstram também o que torna 
os sistemas de saúde ineficientes, como é o caso da ausência de coordenação do 
cuidado na rede de serviços, causando fragmentação, redundância e ineficiência 
dos recursos gastos. 

Dados do observatório da Associação Nacional dos Hospitais Privados 
(ANHP) no Brasil apontam que, em 2011, 54% da receita dos hospitais eram 
provenientes de insumos hospitalares – materiais hospitalares, medicamen-
tos e gases medicinais. Em 2015, mais de 80% dos dispositivos médicos foram 
importados, e mais da metade dos produtores estava concentrada nos Estados 
Unidos da América. 

O custo crescente nos sistemas de saúde, devido ao desproporcional cres-
cimento das subespecialidades médicas e ao aumento subsequente na utilização 
da tecnologia biomédica, como a solicitação de exames, procedimentos e trata-
mentos, provoca outra medida de ineficiência que são os erros na alocação dos 
recursos. Gasta-se muito com intervenções de pouco custo-efetivo, por exemplo 
rastreamento de câncer de mama fora da faixa etária ou rastreamento de câncer 
de próstata, que causa mais danos que benefícios. E se gasta pouco com inter-
venções de maior custo-efetividade, como pré-natal, vacinas para pneumococo 
em idosos e hepatite B em adultos jovens, rastreamento de retinopatia diabética, 
que menos de 10% dos sabidamente diabéticos realizam anualmente, e tecnolo-
gias medicamentosas baratas e efetivas, como os betabloqueadores pós-infarto 
ou inibidores da enzima conversora da angiotensina na insuficiência cardíaca, 
segundo a US National Library of Medicine (http://www.nlm.nih.gov). E, além 
disso, os gastos com internações hospitalares sensíveis à atenção primária, como é 

http://www.nlm.nih.gov
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o caso das gastroenterites, pneumonias bacterianas e asma, na população menor 
de 20 anos, e insuficiência cardíaca, angina e doenças cerebrovasculares, entre 
adultos e idosos, representando 17,4% dos gastos com internações no SUS em 
2013, aproximadamente 2 bilhões de reais (SOUZA, 2017). 

Já a equidade deve ser medida pelo acesso aos bens e serviços e aos recursos 
do sistema de saúde, segundo as subpopulações de um país, por idade, gênero, 
classe social ou área geográfica. A questão da equidade é fundamental quando 
inserimos o conceito de austeridade fiscal, num país com tanta desigualdade 
social, como é o caso brasileiro. A riqueza de um país está linearmente asso-
ciada à maior expectativa de vida, porém, uma vez superado um determinado 
limite de crescimento econômico, um crescimento adicional da riqueza não se 
traduz em melhorias significativas das condições de saúde. A partir desse nível, 
o fator mais importante para explicar a situação geral de saúde de um país não 
é sua riqueza total, mas a maneira como ela se distribui. E quando a riqueza dos 
países para de crescer, quanto tempo os gastos públicos para a saúde se mantêm 
“protegidos”? (SALTMAN, 2010).

O que acontece com o setor saúde quando a infraestrutura do estado do 
bem-estar social, sua força de trabalho, os salários, as aposentadorias e pensões 
e os impostos não são fiscalmente sustentáveis? Na década de 90, a resposta dos 
países europeus foi ampliação do tipo de provedores, incluindo privados, para 
serviços de atenção primária e atenção domiciliar, numa tentativa de redução da 
centralidade do hospital, aumentando a importância dos serviços ambulatoriais, 
redução de gastos hospitalares e ampliação da capacidade de resposta dos demais 
níveis. Após a crise econômica de 2008, as mudanças nos sistemas de saúde segui-
ram a dimensão econômica da austeridade, “como a política de ajuste fundada 
na redução dos gastos públicos e do papel do Estado em suas funções de indu-
tor do crescimento econômico e promotor do bem-estar social” (ROSSI, 2017). 
E o resultado foi menor controle “democrático”, com mais autonomia gerencial 
centralizada e menor decisão política direta, menor função sindical e empregos 
menos garantidos, mudanças nas regras de pagamento e trabalho intermitente, 
assim como uma equidade social reduzida com uma maior responsabilidade 
individual e menos coletiva.

No artigo Crise Financeira, Austeridade e Saúde na Europa (KARANIKOLOS, 
2013), foram observados cortes contínuos nos salários e no financiamento de 
alguns serviços, na Grécia, em Portugal e na Irlanda, nos países da Europa 
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continental, cortes mínimos em salários e no financiamento de alguns serviços 
(MLADOVSKY, 2012). Os países nórdicos não tiveram cortes até a data do estudo 
(LEHTO, 2012) enquanto a Islândia, após um referendo, onde 93% da população 
rejeitou a TROIKA e o resgate dos bancos falidos, investiu em proteção social, 
com reinserção no trabalho, melhorou a dieta, com o consumo de peixes, produ-
zidos no país e reduziu alimentos ultraprocessados e fast-food, manteve políticas 
restritivas em relação ao álcool, ao contrário da orientação do Fundo Monetário 
Internacional e mostrou que há alternativa à austeridade. Os Estados Unidos 
da América expandiram dramaticamente as despesas públicas com recursos de 
empréstimos, na ordem de US $ 2,6 trilhões em 10 anos, aumentando a cober-
tura assistencial, o acesso e ações preventivas (USA, Act 2010).

Os estudos das mudanças políticas no mundo pós-austeridade já ensinaram 
algumas lições sobre os efeitos das crises econômicas e das medidas de austeri-
dade fiscal para a situação social, de saúde e para os sistemas de saúde. Segundo 
Isabel Santos, as lições principais são: 1) as crises econômicas podem agravar os 
problemas sociais e aumentar as desigualdades sociais; 2) as crises econômicas 
podem piorar a situação de saúde da população; 3) as medidas de austeridade 
fiscal que estabelecem a redução do gasto com programas de proteção social agra-
vam os efeitos da crise sobre a situação de saúde, em particular, e as condições 
sociais, de forma mais geral; e 4) a preservação dos programas de proteção social 
é medida importante para proteção da saúde da população e para a retomada do 
crescimento econômico em prazo mais curto (SANTOS, 2018).

O Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde (www.health 
observatory.eu) aponta como desafio central dos sistemas de saúde pós-austeridade, 
a partir da demonstração de copagamentos mais elevados e compartilhamento 
de custos, inclusive entre os grupos de baixa renda, a capacidade dos cidadãos 
assumirem, em longo prazo, a solvência financeira do capital universal financiado 
pelo Estado aos sistemas de saúde. E sugerem que a próxima geração de políticas 
de saúde deva buscar um novo equilíbrio entre os serviços pagos publicamente 
e as obrigações individuais. Se a manutenção dos serviços e seu financiamento 
é uma responsabilidade coletiva ou individual e se o novo pacto social entre os 
cidadãos e o Estado vai ter base em “deveres individuais”, com incentivos para 
mudanças de comportamento individuais “barateando” os serviços, resultando 
numa cobertura segmentada para diferentes grupos sociais conforme a renda, 
com diferentes abrangências de serviços ofertados. Ou, por outro lado, se os países 

http://www.healthobservatory.eu
http://www.healthobservatory.eu
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vão buscar a Cobertura Universal com sistemas públicos, capazes de distribuir 
equitativamente os recursos públicos de acordo com as necessidades da popula-
ção, com financiamento com base tributária, sob controle e regulação governa-
mental, ausência de copagamento e garantia de cuidado integral, com redes de 
atenção orientadas a serviços de atenção primária à saúde, contribuindo para a 
redução das iniquidades em saúde.

VALOR EXTRÍNSECO DOS SISTEMAS DE SAÚDE

O valor extrínseco é o valor dado pela população em geral, pelos usuá-
rios dos sistemas de saúde, pelos estudantes da área da saúde e pelos profissio-
nais que atuam nos serviços. Estudo realizado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), comparando o percentual de usuários e de trabalhadores 
que confiam nos sistemas de saúde, demonstrou que o Brasil tinha o menor grau 
de confiança. Eram apenas 35% dos trabalhadores da saúde e 20% dos usuários 
referindo confiar no sistema de saúde, incluídos os serviços públicos e privados 
(GUANAIS, 2014).

O Brasil tem uma clara ampliação do acesso às ações e aos serviços de saúde, 
explícita por inúmeros estudos relacionados à Estratégia Saúde da Família (ESF), 
conforme apontam Bastos (2017) e Macinko (2018), além dos resultados das 
Pesquisas Nacionais por Amostras de Domicílio (PNAD, 2008) e das pesquisas 
de indicadores de percepção social (IPEA, 2008). Essas pesquisas mostraram que 
47,7% dos domicílios amostrados estavam cadastrados em Equipes de Saúde da 
Família. 56,8% da população referiam posto ou centro de saúde como local de 
acesso à atenção à saúde; e as pessoas com menor rendimento mensal médio 
foram as que mais procuraram esses serviços (77,2% das pessoas sem rendimento 
ou até ¼ do salário-mínimo).

Pesquisa realizada pelo IPEA, em 2010, revelou que o trabalho das equipes 
de Saúde da Família foi o serviço mais bem avaliado dentro do Sistema Único 
de Saúde. “A Saúde na opinião dos Brasileiros”, pesquisa feita pelo CONASS e 
Ministério da Saúde, em 2003, mostrava que a saúde era a principal preocupa-
ção dos brasileiros, e a falta de médicos e filas para obtenção de consultas médi-
cas era o principal motivo de insatisfação. Nessa pesquisa, 5,5% dos domicílios 
investigados estavam vinculados a serviços de APS (ESF); em 2011, a pesquisa 
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“Satisfação dos usuários do SUS quanto aos aspectos de acesso e qualidade perce-
bida na atenção à saúde, mediante inquérito amostral”, realizada pela Ouvidoria 
do SUS, do Ministério da Saúde, mostrou que 54,78% dos entrevistados estavam 
vinculados à ESF; 72% declararam-se satisfeitos, e 74% recomendariam o ser-
viço a amigos e familiares. Porém, ao necessitarem de outros serviços, 30,36% 
não conseguiram exames; 34,87% não conseguiram consultas com especialistas; 
27,21% não foram atendidos na urgência quando encaminhados; 24,36% não 
foram internados, quando encaminhados.

Na PNS 2013, 76,5% das pessoas estão muito satisfeitas com a atenção rece-
bida pela ESF e 85,3% recomendariam o serviço a amigo/familiar. Do mesmo 
modo, 80,4% das pessoas estão satisfeitas com a atenção recebida nos serviços de 
urgências, e 82,6 % das pessoas estão satisfeitas com a atenção recebida durante 
uma internação hospitalar. Estudo que avaliou o acesso e a longitudinalidade 
medidos pelo PCATool, Instrumento de Avaliação da Atenção Primária (PCATool 
Brasil), que identifica e mede o grau de orientação para a APS que um serviço 
possui, em todas as regiões do país, por usuários adultos que consultam na ESF, 
com diferentes médicos, brasileiros na ESF e cubanos do Programa Mais Médicos, 
mostrou um escore geral dos atributos da ESF de 6,8, considerado de qualidade, 
e o acesso obteve o menor escore, com 4,2. Já a longitudinalidade obteve o escore 
de 7,4. Entretanto, 29% dos entrevistados referiram dificuldade em conseguir 
atendimento com seu médico quando sente ser necessário e somente 7,5% das 
unidades avaliadas ficavam abertas em algum período noturno nos dias úteis 
(AGOSTINHO, 2017).

O Programa Mais Médicos, cujo objetivo foi resolver emergencialmente a 
provisão de médicos para a atenção primária no Brasil, tem dois outros objeti-
vos que visam superar a escassez desses profissionais em médio e longo prazo e 
modificar o perfil de formação desses médicos. Em que pese as recentes orien-
tações para referência de parâmetros de necessidades de médicos especialistas 
no Brasil que aponta um Médico de Família e Comunidade para 2.000 pessoas 
(BRASIL, 2015), o total de vagas de residência médica para essa especialidade 
no Brasil foi de 452 (5,7%) das 4.222 vagas em 2011 (CHAVES, 2013). Segundo 
Starfield e a OMS, o percentual de médicos especialistas para a APS deveria ser de 
50 e 60%, respectivamente, em relação ao total de médicos nos sistemas de saúde. 
No Brasil, o número de médicos especialistas tem crescido nos últimos anos, 
pelo aumento de vagas nas residências médicas, mas, em 2017, os médicos sem 
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especialização ativos no Brasil representam 37,5% do total (SCHEFFER, 2018). 
Dos médicos com especialidade, os médicos de família e comunidade somam 
5.486, 1,4% do total de títulos emitidos. Quando os médicos recém-formados são 
perguntados a respeito de inserção no trabalho, 80,2% desejam fazer residência e 
79,2% tem no hospital o local que gostariam de trabalhar. Estudo não publicado 
dos professores Odalci Pustai e Roger dos Santos Rosa, analisando o currículo 
médico da Faculdade de Medicina da UFRGS, encontraram que somente 9,2% 
das atividades de ensino em serviços de saúde eram fora do hospital de ensino. 
Ou seja, os médicos recém-formados desejam trabalhar nos serviços para os 
quais são formados. 

Por outro lado, ao somar os que pretendem trabalhar em Unidade Básica 
e na Estratégia Saúde da Família, neste mesmo estudo Demografia Médica no 
Brasil 2018, quase metade dos médicos responderam ter preferência por esses 
locais (47,7%). Dos profissionais que estão inseridos na atenção primária, muitos 
estudos constataram presença de síndrome de burnout e insatisfação no trabalho, 
relacionados com estrutura física inadequada, falta de recursos materiais e de 
valorização do trabalho, déficit salarial, problemas na gestão, jornada de traba-
lho excessiva, violência, sobrecarga de trabalho, excesso de demanda e burocra-
cia (SORATTO, 2017). Por outro lado, a satisfação dos profissionais envolveu o 
reconhecimento do trabalho pelos usuários, o processo de trabalho em equipe e 
a estabilidade (MILANEZ, 2018).

AUSTERIDADE FISCAL: DESAFIOS PARA O 
PLANEJAMENTO E A GESTÃO PÚBLICA

O financiamento do SUS, cuja proposta foi apresentada por emenda à 
Constituição, que, para ser aprovada, deve ser discutida e votada em cada Casa 
do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada caso obtenha 
em ambos 3/5 dos votos (308 deputados e 49 senadores), teve sua origem com a 
PEC 169, de 1993. Somente no ano de 2000, com a EC nº 29, foram estabelecidos 
os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde e destinados aos 
demais entes federativos. O objetivo era a progressiva redução das disparidades 
regionais, cujos critérios distributivos deveriam ser estabelecidos por lei comple-
mentar. Somente em 2012, com a Lei Complementar 141/2012, foram definidas 
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as ações e os serviços públicos de saúde (ASPS). Ou seja, 19 anos de um sistema 
de saúde que tem 30 anos de criação. Nesse período, o financiamento federal se 
deu por legislação infraconstitucional e se ampliaram os investimentos em saúde 
pelos estados e municípios, proporcionalmente, principalmente pelos municípios. 
Avaliação feita a partir dos dados do SIOPS mostrou que a distribuição do gasto 
em saúde por esfera de governo, entre 2000 e 2010 no país, aumentou 171% pelo 
nível federal, 369% pelos estados e 373% pelos municípios.

Comparando os “tempos” entre a garantia constitucional de financiamento 
de um sistema público de saúde e a proposta apresentada em 2016, de criar um 
teto de gastos públicos em saúde, apresentada à Câmara Legislativa no dia 15 de 
junho de 2016, teve sua aprovação no 1º turno, com 366 votos; no 2º turno, teve 
359 votos; torna-se a PEC 55/2016 no Senado e tem a leitura do parecer do rela-
tor na CCJ onde ocorre a votação na CCJ, com aprovação no 1º turno, em 29 de 
novembro de 2016 e, no 2º turno, em 13 de dezembro de 2016. Sua promulgação 
ocorre em 14 de dezembro de 2016, ou seja, em 6 meses foi votada a mais severa 
política de austeridade da modernidade.

Essa proposta, juntamente com os depoimentos do Ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, nesse mesmo período, de que “temos que chegar ao ponto do equilíbrio entre 
o que o Estado tem condições de suprir e o que o cidadão tem direito de receber”1 
e a “criação de um plano de saúde ‘mais popular’, com acesso a menos serviços do 
que a cobertura mínima obrigatória determinada pela ANS, mas também com 
menor custo ao consumidor”2, demonstram que o Brasil abriu mão da proposta de 
um sistema universal, com financiamento progressivo, baseada em mecanismo de 
pré-pagamento para garantir a disponibilidade de serviços para todos e eliminar 
as barreiras financeiras de acesso. A cada ano, globalmente, 150 milhões de pes-
soas sofrem gastos catastróficos e 100 milhões de pessoas são empurradas para a 
pobreza devido a gastos com a saúde, o que ocorre quando os custos se elevam, e 
as pessoas optam por soluções mais baratas (SALMAN, 2010).

Em estudo que comparou os gastos catastróficos em saúde, que representam 
gastos maiores de 30% da renda mensal das famílias em países das Américas, com 
fontes de dados a partir de 2008, o Brasil ocupou a menor posição, com 2,2% 

1 Em 16 de maio de 2016, disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1771901-tamanho-do-
-sus-precisa-ser-revisto-diz-novo-ministro-da-saude.shtml.

2 Entrevista em 06 jul. 2016, em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/07/1789101-ministro-da-saude-
-defende-plano-de-saude-mais-popular-para-aliviar-o-sus.shtml.

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1771901-tamanho-do-sus-precisa-ser-revisto-diz-novo-ministro-da-saude.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/05/1771901-tamanho-do-sus-precisa-ser-revisto-diz-novo-ministro-da-saude.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/07/1789101-ministro-da-saude-defende-plano-de-saude-mais-popular-para-aliviar-o-sus
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/07/1789101-ministro-da-saude-defende-plano-de-saude-mais-popular-para-aliviar-o-sus
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dos domicílios referindo gastos catastróficos (MACINKO apud KNAUL, 2011). 
Ao contrário das evidências de que é na crise financeira que os investimentos 
em políticas sociais são determinantes na redução de gastos na saúde, como já 
evidenciado nos estudos para o alcance dos objetivos do milênio, entre 1990 e 
2015, 5% no crescimento econômico, reduziu 20% dos gastos em saúde, 2,5% de 
crescimento na educação feminina e no acesso à água e ao esgoto, reduziu 32% e 
35 % de gastos em saúde, respectivamente, o Brasil optou pela redução de gastos 
e de intervenções combinadas para as populações mais vulneráveis. Guanais rea-
lizou estudo sobre os efeitos combinados da cobertura da Saúde da Família com 
a cobertura do programa de transferência condicionada de renda, o Programa 
Bolsa Família (PBF), entre 1998 e 2010, em 4.583 municípios brasileiros, sobre a 
mortalidade infantil pós-neonatal (MIPN). A redução das taxas de MIPN estava 
associada às maiores coberturas da SF e do PBF, mostrando a importância da 
combinação de intervenções nas populações mais vulneráveis.

Rasella e colaboradores avaliaram o efeito do PBF e da cobertura da SF 
nos municípios brasileiros e encontraram efeitos sinérgicos na redução da mor-
talidade em menores de 5 anos, particularmente nos óbitos atribuídos à baixa 
renda, como as doenças relacionadas à má nutrição e diarreia. O mesmo autor, 
estudioso do impacto das políticas sociais nos indicadores de saúde, realiza um 
estudo de simulação para medir o impacto da EC-95/2016. Ele verificou que 
esse congelamento de recursos, vinculado ao aumento da pobreza decorrente da 
crise econômica, resulta em um aumento da mortalidade de menores de 5 anos, 
em aproximadamente 20 mil crianças, mantidos os programas de austeridade 
(MACINKO apud RASELLA).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil, citado como o melhor exemplo da região das Américas na Conferência 
Global de Atenção Primária à Saúde de Astana em 2018, tem a oportunidade de 
cumprir com a nova declaração que refere em seu item terceiro ser “inaceitável 
do ponto de vista ético, social e econômico a persistência das disparidades nos 
resultados sanitários e a iniquidade em saúde”. E pode continuar sendo prota-
gonista da Atenção Primária à Saúde para todos, não deixando ninguém para 
trás, mobilizando, além do setor da saúde, esquemas de proteção social por meio 
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da adoção de saúde em todas as políticas (HiAP), a fim de abordar as questões 
estruturais que sustentam os adversos determinantes sociais da saúde. Estaremos 
vigilantes para assegurarmos o que já temos e para o tanto que ainda precisamos 
trilhar para alcançar saúde para todos.
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12. ASPECTOS DESTACADOS PARA 
A ADEQUADA CONCRETIZAÇÃO DO 
DIREITO À SAÚDE NA VIA JUDICIAL

Clenio Jair Schulze3

INTRODUÇÃO

O direito à saúde expandiu-se consideravelmente nos últimos anos, tal-
vez mais do que os outros Direitos Fundamentais. E a judicialização é um dos 
grandes fundamentos que ensejaram tal situação. Nesse sentido, já se caminha 
para um número que supera um milhão e quinhentos mil de processos judiciais 
relacionados ao direito à saúde (SCHULZE, 2018) e, mesmo assim, não se tem 
observado melhorias significativas no cotidiano dos cidadãos. Ou seja, a des-
peito do acesso ao Judiciário, as pessoas não estão, em linhas gerais, obtendo 
mais benefícios nas suas vidas.

O presente capítulo tem a finalidade de encontrar algumas explicações para 
este fenômeno – ou a pretensão de chegar próximo a algumas justificativas que 
levaram ao estado da arte. Para tanto, são objeto de consideração os processos 
judiciais em que se busca a obtenção de tecnologias ainda não incorporadas no 
Sistema Único de Saúde (SUS) e no rol de procedimentos da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS).

3 Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Professor da Escola da Magis-
tratura Federal de Santa Catarina ESMAFESC. Professor da Escola da Magistratura do Estado de Santa Catarina 
ESMESC. Professor da Escola da Magistratura do Trabalho de Santa Catarina ( Amatra). Professor da Escola do 
Ministério Público de Santa Catarina. Juiz Federal da 4ª região, lotado na Subseção Judiciária de Brusque/SC. Foi 
juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça CNJ (2013/2).
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Inicialmente, analisa-se o fenômeno da Judicialização da Saúde a partir da 
classificação dos casos difíceis, em que a solução não é fácil de encontrar, o que 
pode levar à judicialização do impossível, quando são postulados aos magis-
trados tratamentos que não apresentam resultados úteis ou satisfatórios, mas, 
mesmo assim, são veiculados com a expectativa de resolver o problema de saúde 
do autor da ação judicial.

Na continuação, aborda-se a influência dos laboratórios farmacêuticos na 
Judicialização da Saúde, para, então, fazer-se uma avaliação sobre a possibili-
dade de fixação de limites aos tratamentos experimentais. Também é analisado 
o fenômeno do conflito de interesses na área médica. Enfrenta-se a questão da 
oferta e da demanda, utilizando-se a Lei de Roemer como base de pesquisa. Além 
disso, comenta-se a influência da precificação das tecnologias na Judicialização 
da Saúde. E, por fim, investiga-se o instituto do fórum shopping na Judicialização 
da Saúde. Há inúmeros fatores que precisam ser considerados pelos magistrados 
durante o julgamento de processos judiciais, especialmente sobre a influência 
dos laboratórios farmacêuticos, os limites para os tratamentos experimentais, 
os conflitos de interesse e a precificação das tecnologias em Saúde. Tais questões 
precisam estar presentes na teoria da decisão judicial para qualificar o trabalho 
do Poder Judiciário e evitar provimentos não compatíveis com a Constituição. 
Nesse sentido, a hipótese indica que ainda é preciso avançar na qualificação da 
Judicialização da Saúde.

CASOS DIFÍCEIS

Não é fácil ser juiz em um país em que as pessoas acreditam que tudo pode 
acontecer. Muitas vezes, o cidadão brasileiro, quando vai ao Judiciário, pensa que 
o magistrado é um mágico que altera a natureza das coisas. O mais impressionante 
é que há juízes que também acreditam nesta premissa. A Judicialização da Saúde 
tem uma série de exemplos para comprovar isso. O caso da retinose pigmentar, 
resumidamente, demonstra tal situação, em que inexistia solução médica para o 
problema oftalmológico e mesmo assim o Supremo Tribunal Federal autorizou 
o tratamento no exterior (BRASIL, 2011).

Nos processos judiciais em que se busca um tratamento paliativo para as 
patologias, muitas vezes a judicialização do medicamento apenas vai amenizar o 
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sofrimento do doente – e/ou dos seus familiares – sem apresentar um resultado 
curativo. E, pior, o custo social é elevado para um resultado pouco satisfatório.

No plano processual, muitas vezes, sequer existe interesse jurídico para 
deflagrar a ação judicial, já que é indispensável, pela teoria processualística, 
comprovar que a pretensão é necessária e que vai trazer algum benefício em 
prol do autor da ação. Mas o que se deve fazer se a doença é rara e não há evi-
dência científica sobre o tratamento? Indeferir a petição inicial ou permitir o 
prosseguimento da ação? Esta opção geralmente é a escolhida pelo Judiciário, 
em prol da maximização do direito à saúde, no qual se compreende a possibi-
lidade de “tentar” tratamentos cientificamente não comprovados.

Mas qual é o custo disto para a sociedade? Não há como responder obje-
tivamente tal pergunta. Seja porque não se poderia deixar desamparadas as 
pessoas com doenças raras, seja porque o Estado deve progredir nas pesqui-
sas clínicas. De outro lado, o custo é extremamente alto para as pessoas. No 
aspecto individual, pois não tem a garantia de sucesso do tratamento. E, no 
plano social, porquanto a solidarização decorrente dos gastos com terapias sem 
comprovação científica são compartilhados com todos os cidadãos.

Por isso a tragédia dos comuns é lembrada frequentemente na Judicialização 
da Saúde. Vale dizer, enquanto alguns ganham com decisões favoráveis, outros 
ficam sem a cobertura prometida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) porque 
os recursos já foram utilizados por quem chegou primeiro. Em última análise, 
ganha quem for mais rápido.

É claro que essa interpretação não pode ser aplicada quando se trata de 
tratamentos já incorporados no Sistema de Saúde, pois seria surreal imaginar 
que há abuso na judicialização de algo que já foi disponibilizado gratuitamente 
a todos. Mas quando inexiste concessão do tratamento em nenhum outro país, 
porque o Brasil teria que reconhecer?

Estes são alguns dilemas que norteiam a Judicialização da Saúde e demons-
tram que os magistrados estão diariamente diante de casos difíceis (hard cases). 
Tais casos precisam de uma definição, pois há uma pessoa com uma patolo-
gia, há uma prescrição médica e um tratamento disponível (ainda que sem 
efetividade, eficácia e eficiência) em algum lugar do mundo. Para alguns, isso 
é suficiente para a procedência do pedido. Para outros, é preciso muito mais, 
como a comprovação do sucesso da providência buscada, com a demonstração 
de que o custo é suportável socialmente, sem provocar colapso no Sistema de 
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Saúde (que precisa ser compreendido em uma perspectiva mais ampla e não 
isoladamente).

Portanto, as escolhas trágicas são inerentes à Judicialização da Saúde. Além 
destes aspectos mencionados, também há vários outros fatores, conforme se pas-
sará a demonstrar.

A ATUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS

Um aspecto importante no debate sobre a Judicialização da Saúde é o grau 
de influência dos laboratórios farmacêuticos. O alto número de processos judi-
ciais também pode ter como responsável a indústria farmacêutica? Trata-se de 
uma pergunta difícil de responder. De qualquer forma, há fatos que ocorrem 
em decorrência da atuação – ou sua ausência – dos laboratórios. Por exemplo, o 
ente público – Município ou Estado da federação – lança um edital para adqui-
rir determinado fármaco. Contudo, não houve nenhum laboratório interessado 
em participar da licitação. Por que isso acontece? Há pelo menos duas hipóteses: 
(a) o ente público não honra os pagamentos dos contratos com os laboratórios e 
isso justifica a licitação deserta; (b) a ausência de distribuição do medicamento 
pelo SUS enseja a sua busca na via judicial e aqui o preço do fármaco geralmente 
é mais alto do que aquele pago pelo Estado em uma regular licitação, trazendo 
um lucro bem maior para o laboratório.

Estas duas justificativas podem ser verídicas. Outro aspecto importante 
refere-se à concorrência havida entre os laboratórios, principalmente, no que 
toca aos fármacos de mesmo princípio ativo produzidos por mais de uma com-
panhia. A relevância existe porque envolve, entre outros fatores, precificação dos 
produtos, segurança e eficácia, transparência e liberdade de mercado.

Assim, é interessante observar a discussão judicial existente na Itália, em 
que a Autoridade de Garantia da Concorrência e do Mercado (AGCM) aplicou 
multa à Roche e à Novartis no valor de 90,6 e 92 milhões de euros, respectiva-
mente. Isso ocorreu baseado no fundamento de que os dois laboratórios cele-
braram acordo que “visava obter uma diferenciação artificial entre os medica-
mentos Avastin e Lucentis, manipulando a percepção dos riscos da utilização 
do Avastin em oftalmologia” (TJUE, 2018a). A potencial infração ao direito 
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da concorrência ocorreu no período compreendido entre 1º de junho de 2011 
e 27 de fevereiro de 2014.

Em resumo, o acordo entre os dois laboratórios tinha por finalidade “redu-
zir as utilizações oftalmológicas do medicamento Avastin e a aumentar as do 
Lucentis” (TJUE, 2018b). Segundo a agência de concorrência (AGCM), a con-
sequência é que tal atuação causou prejuízo de 45 milhões de euros aos cofres 
públicos italianos só no ano de 2012. É que “o Avastin e o Lucentis são, em todos 
os pontos, equivalentes para o tratamento de doenças oculares” (TJUE, 2018b).

No Brasil, também houve gigantesco aumento de prescrições do Lucentis, 
em detrimento do Avastin. Portanto, a discussão é importante não apenas na 
perspectiva da farmacovigilância, mas também porque envolve um aspecto finan-
ceiro, em que o Estado brasileiro (SUS) e os planos de saúde podem ter gasto 
muito mais recursos do que precisariam, a princípio, para os tratamentos oftal-
mológicos. Isto se confirma se for verdadeira a premissa seguida pelo Tribunal 
de Justiça da União Europeia, que considerou haver “uma relação concreta de 
substituibilidade entre o Lucentis e o Avastin” (TJUE, 2018b). Como se observa, 
a questão faz um alerta que pode influenciar a atuação dos: (a) médicos prescri-
tores; (b) laboratórios; (c) entes públicos – SUS e; (d) planos de saúde.

HÁ LIMITES PARA OS TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS?

Tratamentos experimentais são aqueles que não possuem evidência científica 
e comprovação do seu sucesso, razão pela qual são utilizados sem a segurança 
da obtenção de um resultado útil e positivo no quadro clínico da pessoa. Assim, 
questão interessante é saber se existem limites para os tratamentos experimentais, 
especialmente na perspectiva do Estado. Ou seja, os entes públicos são obrigados 
a promover e fomentar os tratamentos experimentais? Existe um direito funda-
mental à tentativa de submissão a qualquer tratamento?

O tema precisa ser observado a partir de dois pontos de vista. Em primeiro 
lugar, a interpretação jurídica do princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
indica que há liberdade de atuação do cidadão na escolha das opções de trata-
mento existentes. A autonomia da vontade confere tal prerrogativa. Assim, se não 
houver necessidade de intervenção do Estado, as pessoas são livres para escolher 
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o caminho que se lhe aprouver. Não há, portanto, maior discussão na aludida 
situação. Contudo, o debate surge quando o cidadão postula perante o Estado – 
ou o plano de saúde – um tratamento que não está incorporado no SUS ou no 
rol de procedimentos da ANS.

A fosfoetalonamina é um bom exemplo de tratamento experimental. Em 
um primeiro momento, o Judiciário brasileiro, como regra geral, determinou ao 
Estado o fornecimento da pílula do câncer. O Supremo Tribunal Federal, con-
tudo, no julgamento da medida cautelar da Ação Direito de Inconstitucionalidade 
5501, suspendeu a eficácia da Lei 13.269/2016, que autorizava a entrega de tal 
substância química.

No exterior, há vários exemplos de tratamentos experimentais. Elina Barbosa 
relata dois casos ocorridos na Itália, em que o Judiciário determinou, entre 1997 
e 1998, o fornecimento de multitratamento tumoral criado pelo médico Luigi di 
Bella, mas que, posteriormente, comprovou-se que apenas 0,8% dos pacientes 
obtiveram sucesso (BARBOSA, 2016). No caso Stamina, ainda em território ita-
liano, no qual se fazia terapia com células-tronco (inclusive para esclerose lateral 
amiotrófica), também houve determinação judicial de custeio do tratamento pelo 
Estado, com ulterior revisão da posição pelo Judiciário, em razão da ausência de 
evidências científicas (BARBOSA, 2016).

A despeito das polêmicas que envolvem os tratamentos experimentais, o 
tema exige, necessariamente, a ponderação de vários aspectos, tais como:

1) o artigo 196 da Constituição brasileira determina a adoção de medidas 
para a melhoria do estado de saúde das pessoas;

2) as Ciências da Saúde não conseguem encontrar soluções científicas 
para todas as patologias;

3) em decorrência da segurança jurídica, o Estado – e os planos de saú-
de – não possuem a obrigação de custear, sem limites, qualquer trata-
mento médico;

4) o Estado deve atuar em favor da procura de novas curas, inclusive para 
as doenças raras;

5) deve haver um balanceamento entre o “direito à esperança” (ou direito 
de tentar) do cidadão e o dever estatal de fornecimento de substâncias 
não comprovadas cientificamente;
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6) a concessão de tratamentos experimentais pode configurar potencial 
violação ao princípio da isonomia;

7) a teoria do custo dos direitos não autoriza a adoção de todo e qualquer 
tratamento;

8) na escolha trágica, o Estado pode limitar o fornecimento de tratamen-
tos experimentais, em razão da escassez de recursos;

9) só há direito à saúde quando se tem o cumprimento de normas técni-
cas minimamente comprovadas no plano da ciência;

10) a pesquisa científica deve seguir padrões eticamente aceitáveis.

De qualquer forma, o tema é aberto e não possui uma posição pacífica. 
Enquanto, de um lado, há discussão sobre a real existência do direito ao trata-
mento experimental, de outro lado, é preciso deixar claro que cabe ao Estado 
adotar posições equilibradas, a fim de evitar excessos ou omissões nas questões 
relacionadas ao direito à saúde.

CONFLITO DE INTERESSES NA ÁREA DA SAÚDE

O controle da atuação dos profissionais na área da saúde é um grande desa-
fio a ser enfrentando pelo sistema jurídico. Nesse sentido, é muito difícil saber se 
um médico prescreve um determinado medicamento apenas porque ele recebeu 
vantagens do laboratório que o produziu.

Segundo Gøtzsche (2016), representante do Centro Cochrane na Dinamarca, 
a indústria farmacêutica coopta com frequência os médicos com inúmeros prê-
mios (brindes, passagens aéreas, diárias em hotéis, bônus etc.) em troca de pres-
crições que indiquem os produtos do mesmo laboratório.

Afora a relação de natureza ética, um ponto importante do controle poten-
cial de conflito de interesses é quando o medicamento ou componente médico 
prescrito não tem eficácia, segurança e efetividade no tratamento. Isso pode cau-
sar um problema ao paciente e, muitas vezes, um prejuízo social, já que pode 
envolver a dispensação da tecnologia pelo SUS.

Para evitar a prática, em alguns países, foi criado um grupo chamado 
Médicos sem Marca, em que os profissionais se declaram publicamente sem 
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nenhum conflito de interesse, registrando isso na rede mundial de computadores: 
“MÉDICOS SIN MARCA es una agrupación chilena de médicos que busca promo-
ver un ejercicio clínico responsable, basado en evidencia y libre de las influencias 
de la propaganda y los incentivos provenientes de la industria farmacéutica y de 
dispositivos médicos.” 4 

Exemplo interessante de combate ao conflito de interesses é a Lei 22.440, 
de 21 de dezembro de 2016, do Estado de Minas Gerais, que instituiu obrigação 
para a indústria de tecnologias em saúde de declarar todas as suas relações com 
profissionais de saúde. Para tanto, a indústria deverá publicar anualmente, em site 
próprio5, todos os pagamentos, com a finalidade, o valor e o nome do destinatário 
dos benefícios recebidos (BRASIL, 2016).

Tal procedimento permitirá: maior controle e transparência na atuação dos 
médicos; mais segurança à população; potencial racionalização dos gastos; redução 
da Judicialização da Saúde. Como se observa, a vigilância das profissões é necessária 
para trazer mais garantias aos cidadãos, principalmente no que toca ao fortaleci-
mento do direito à saúde e à produção da sadia qualidade de vida.

A LEI DE ROEMER E O DIREITO À SAÚDE

Uma das grandes questões que norteiam o direito à saúde é a escassez dos 
recursos financeiros e técnicos que dificultam, muitas vezes, encontrar-se a melhor 
reposta para os problemas. Neste ponto, Milton Roemer possui interessante refle-
xão sobre os custos de oportunidade no uso dos recursos disponíveis.

Ao analisar o número de leitos em hospitais, Roemer assentou que se há dis-
ponibilidade, os leitos serão ocupados. A Lei de Roemer afirma: “se há leitos hospi-
talares disponíveis, eles tendem a ser usados, independentemente das necessidades 
da população” (apud MENDES, 2011, p. 358). Por outras palavras, sempre haverá 
escassez de leitos, já que a “capacidade instalada determina o uso” (ROEMER, 1993).

A Lei de Roemer, como se observa, traz grande problema aos gestores em saúde. 
“Uma forma eficaz de se contrapor à Lei de Roemer é utilizar mecanismos de paga-
mento aos prestadores de serviços que desincentivem a sobreprestação de serviços 

4  Disponível em: http://www.medicossinmarca.cl/. Acesso em: 21 dez. 2017. Chile  
[http://www.medicossinmarca.cl/]; Colômbia [https://medicossinmarca.co/] etc.

5 http://declarasus.saude.mg.gov.br/

http://www.medicossinmarca.cl/
http://www.medicossinmarca.cl/
https://medicossinmarca.co/
http://declarasus.saude.mg.gov.br/
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hospitalares. Por exemplo, o pagamento por capitação de um pacote de serviços que 
inclua as internações hospitalares ou o pagamento por orçamento global para os hos-
pitais, certamente, anulam os efeitos da Lei de Roemer” (MENDES, 2011, p. 358-359).

Mas tal perspectiva não se aplica apenas ao número de leitos. Certamente 
o número de consultas e de cirurgias também varia de acordo com a quanti-
dade de médicos e de cirurgiões. Como se observa, a Lei de Roemer é impor-
tante para que os agentes do Sistema de Justiça compreendam adequadamente 
o fenômeno da Judicialização da Saúde. Vale dizer, não é apenas a quantidade 
(leitos, médicos, equipamentos etc) que deve ser analisada. É necessário inves-
tigar, inclusive nos processos judiciais – antes de uma decisão –, se o gestor já 
fez avaliação sobre o uso dos recursos disponíveis e se existe efetivamente uma 
demanda reprimida. Ou seja, a despeito da dificuldade de gestão dos sistemas 
de atenção à saúde, é preciso investigar se haverá indução de demanda pela 
oferta. Cabe, portanto, avaliação sistêmica da questão, a fim de evitar decisões 
equivocadas sobre o direito à saúde.

PRECIFICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS EM SAÚDE

Outro ponto que influencia a Judicialização trata da definição do preço de 
mercado das tecnologias em saúde. No Brasil, após o registro da Anvisa, cabe à 
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) definir o preço 
máximo de venda dos medicamentos e tecnologias em saúde. Segundo prevê 
o Decreto nº 4.766/2003, a CMED tem por finalidade “a adoção, implementa-
ção e coordenação de atividades relativas à regulação econômica do mercado 
de medicamentos, voltados a promover a assistência farmacêutica à população, 
por meio de mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos e a compe-
titividade do setor”.

Assim, no ciclo de vidas das tecnologias em saúde, o caminho a ser seguido 
após o registro da Anvisa é a solicitação de preço na CMED. Apenas posterior-
mente é que se pode encaminhar pedido para análise da CONITEC, que faz 
estudo sobre a possibilidade de incorporação no SUS. Contudo, não é incomum 
encontrar-se a judicialização de medicamentos sem preço fixado pela CMED, 
causando insegurança aos entes públicos, diante da inexistência, neste caso, de 
parâmetro do seu custo. Por esta razão, é a própria indústria farmacêutica que 
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define livremente seu preço, sem possibilidade de controle objetivo pelos entes 
públicos e pelo próprio Poder Judiciário.

Um caso interessante é do Eculizumabe (SCHULZE, 2017), medicamento 
indicado para tratar Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN), patologia que 
afeta o sistema sanguíneo, que foi judicializado por quase uma década sem haver 
registro na Anvisa e sem ter precificação pela CMED. Isso o tornou o medica-
mento que trouxe um dos maiores custos para os entes públicos no âmbito da 
Judicialização da Saúde.

Em 2017, contudo, houve o registro (março) e também a precificação 
(outubro). Estabeleceu-se que o preço máximo de venda para o SUS será de R$ 
11.942,60 (BRASIL, 2018b). Tal caso demonstra como é importante a atuação 
coordenada dos órgãos públicos para equilibrar os custos decorrentes da con-
cretização do direito à saúde, evitando excessos e perdas aos cofres públicos. 
Isso, entretanto, nem sempre é possível por fatores externos, tal como a atuação 
isolada da indústria farmacêutica, destinada, muitas vezes, apenas à satisfação 
dos seus interesses financeiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A hipótese que ensejou a presente pesquisa e a produção deste capítulo 
foi confirmada. Nesse sentido, há várias medidas que podem ser adotadas 
para qualificar a Judicialização da Saúde no Brasil. Podem ser destacados os 
seguintes temas que precisam ser incorporados na análise dos processos judi-
ciais: a influência e a atuação dos laboratórios farmacêuticos; os limites para 
os tratamentos experimentais; os conflitos de interesse; e a precificação das 
tecnologias em saúde.

Além disso, é importante avaliar se os tratamentos objeto de pedidos judi-
ciais também materializam alto nível de evidência científica e se possuem um 
resultado útil. Tais medidas, resumidamente, podem contribuir para a construção 
de uma teoria da decisão judicial mais adequada aos preceitos da Constituição 
do Brasil e, principalmente, compatíveis com o Direito Fundamental à Saúde. De 
um lado, minimizam-se os efeitos não desejados decorrentes de decisões con-
denatórias, em razão do alto custo dos tratamentos ou até mesmo da impossi-
bilidade fática de cumprimento do provimento judicial. De outro lado, evita-se 
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a improcedência de pedidos materializados na exata compreensão do Direito à 
Saúde e dentro dos limites da capacidade do Estado.

Dessa forma, cabe aos entes públicos, inclusive do Sistema de Justiça, e aos 
particulares em geral, exigir o cumprimento da legislação, a fim de permitir a 
observância na noção de sustentabilidade na área da saúde. É isso que se pre-
tende para conferir maior segurança e saúde às pessoas, de modo a garantir mais 
qualidade de vida e benefícios à sociedade.
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