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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.



209

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


214

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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