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RESUMO 

A presente monografia busca compreender a atual revolução silenciosa, ou nem tanto, que 

caminha a passos largos nos sistemas de saúde. Seja em nível local ou global, as mudanças em 

andamento estão distantes de serem corriqueiras e os desafios a que se propõe combater tão 

pouco. Os custos relacionados a saúde só fazem aumentar, chegando a quase o dobro da 

inflação, conforme registrado em recente estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea), e apesar da universalidade do Sistema Único de Saúde (SUS), o Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística (IBOPE) atesta que um plano de saúde suplementar é o terceiro 

bem mais desejado dos brasileiros, perdendo apenas para a casa própria e a educação. Esta 

busca pela adesão a um plano de saúde complementar, pode parecer um contrassenso em um 

país que cuja a constituição garante o acesso e a garantia a saúde como deveres do estado, 

contudo, a história recente e as perspectivas futuras, sugerem que a atual capacidade do sistema 

de saúde (privado e público) está abalada e que por mais que a transformação digital surja como 

um vetor influente na tentativa de equilibrar esta complexa estrutura formada por direitos, 

deveres, estado, cidadãos e custos, os caminhos que nos levam a manutenção do acesso a saúde 

transcorrem estradas muito mais íngremes do que se poderia supor. O trabalho que segue 

discutirá parte destes conflitos com base em um levantamento documental e bibliográfico do 

tema considerando principalmente o cenário nacional e sua evolução recente. Apresentaremos 

parte das iniciativas de transformação digital em curso que se propõe a influenciar de forma 

significativa o cenário existente, e/ou futuro, e os desafios que se revelam, principalmente os 

relacionados as variáveis financeiras e aos modelos de remuneração relacionados. 

 

Palavras-chave: saúde, gestão em saúde, custos, tecnologias digitais e acesso. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research seeks to understand the current silent revolution, or not so much, that is striding 

in health systems. Whether at the local or global level, the changes underway are far from 

commonplace and the challenges it proposes to address so little. Health-related costs only 

increase, reaching almost double inflation, as recorded in a recent study by Ipea, and despite 

the universality of the Unified Health System (SUS), the Brazilian Institute of Public Opinion 

and Statistics (IBOPE) attests. that a supplementary health insurance is the third most desired 

of Brazilians, second only to homeownership and education. This pursuit of adherence to a 

complementary health plan may seem to be a contradiction in a country whose constitution 

guarantees access and guarantee to health as inalienable duties of the state, but recent history 

and future prospects suggest that The current capacity of this system is undermined, and as 

much as the digital transformation emerges as an influential vector in the attempt to balance 

this structure of rights, duties, state, citizens and costs, the paths that lead us to maintain access 

to health go a long way. Much steeper than you might think. In this paper we will discuss part 

of these conflicts based on a documentary and bibliographical survey of the theme considering 

mainly the national scenario and its recent evolution. We will present part of the ongoing digital 

transformation initiatives that are intended to significantly influence the existing and / or future 

scenario and the challenges ahead, particularly those related to their costs and related variables. 

 

Keywords:  Health, Health Management, Costs, Digital Technologies and Access. 
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1_INTRODUÇÃO 

 

Algumas coisas se beneficiam dos impactos; elas prosperam e crescem quando são 
expostas à volatilidade, ao acaso, à desordem e aos agentes estressores, e apreciam a 
aventura, o risco e a incerteza. No entanto, apesar da onipresença do fenômeno, não 
existe uma palavra para designar exatamente o oposto de frágil. Vamos chamá-lo de 
antifrágil. A antifragilidade não se resume à resiliência ou à robustez. O resiliente 
resiste a impactos e permanece o mesmo; o antifrágil fica melhor. (TALEB, 2015) 

 
Será que os sistemas de saúde podem ser definidos como antifrágeis, como proposto por 

Nassim Taleb em seu livro Antifrágil? Para ele, “Essa propriedade está por trás de tudo o que 

vem mudando com o tempo: a evolução, a cultura, as ideias, as revoluções, os sistemas 

políticos, a inovação tecnológica, o sucesso cultural e econômico, a sobrevivência das 

empresas...” (TALEB, 2015). 

Essa seria, sem dúvida, a resposta que todos gostaríamos de ter, pois encerraria com todos 

os nossos receios, contudo, os indícios nos levam a crer o contrário.  

Discorrer sobre o sistema de saúde brasileiro é sem dúvidas um desafio à parte. Composto 

por uma infinidade de entes, fundos, empresas, estruturas privadas, públicas, Organizações Não 

Governamentais (ONGs), Organizações Sociais (OSs), órgãos de classe, agências e outros 

tantos “players”, a própria ilustração de sua estrutura com um mínimo de detalhamento já 

poderia trazer longos e acalorados debates. Esse, contudo, não é o objetivo deste trabalho. 

Nas próximas páginas será abordada uma ínfima fração de toda essa complexa engrenagem. 

Em verdade, abordaremos apenas parte da dinâmica do setor de saúde, nos concentrando 

primariamente em sua na capacidade financeira. Visto que dados recentes apontam que os 

custos relacionados ao setor de saúde operam, já há alguns anos, em um patamar completamente 

descolado em relação a maior parte dos índices de crescimento, consumo e renda do país. 

Tal descompasso nos permite questionar sua capacidade de, no médio e longo prazo, 

continuar a servir a população em sua plenitude, seja no campo público, ou mesmo no privado. 

É bem verdade que Fernando Pessoa certa vez escreveu em seu Livro do Desassossego 

(1982) que “Considerar a nossa maior angústia como um incidente sem importância, não só na 

vida do universo, mas da nossa mesma alma, é o princípio da sabedoria”. Contudo, qual é o 

papel do pesquisador se não observar a realidade e conceber hipóteses? Ou seja, qual é o nosso 

papel, se não diante dessa angústia constante, tentar desvendar os mistérios que a natureza, a 

sociedade ou o espaço nos apresentam? 

Desta forma, e então pedindo licença a Fernando Pessoa, não será possível descortinar todo 

este mistério, uma vez que ele se mostra mais complexo do que se propõe abarcar uma peça 
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neste nível acadêmico. Contudo, será possível trazer mais luz a discussão, uma vez que esta 

carece de contribuições neste sentido.  

Sendo assim, esta pequena contribuição, será estruturada obedecendo a seguinte proposta: 

 Tema e delimitação: Gestão em saúde no ambiente brasileiro, seus desafios de 

acesso frente ao aumento dos custos e a revolução tecnológica;  

 Problema de pesquisa: Mantidas as atuais perspectivas e condições, é, ou não, 

possível a manutenção do acesso a saúde? 

 Hipóteses: Sim, em virtude das transformações digitais em curso e das 

consequentes mudanças na forma de gerir o sistema, ou não, apesar de todas estas. 

 Objetivo Geral: Analisar a gestão em saúde e a evolução dos custos. 

 Objetivo Específico: Avaliar como a tecnologia e os novos modelos de 

remuneração podem atuar no enfrentamento da evolução dos custos de forma a 

garantir o acesso a população 

Ademais as considerações já feitas, entende-se que tal pesquisa seja relevante não só em 

função da necessidade da academia em explorar de forma regular o fenômeno apresentado, 

como pelo impacto do tema em toda a sociedade.  

A metodologia estabelecida para a condução das atividades se pautará em pesquisas 

bibliográficas e análises quantitativas do material pesquisado, contudo, não o caracterizaremos 

como apenas quantitativo, em virtude da necessidade de uma análise qualitativa a 

contextualização do tema. 

No mais, espera-se que o trabalhe auxilie de forma direta e indireta na construção de 

soluções para o setor. 
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2_SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

Artigo 6° da Constituição da República Federativa do Brasil “São direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição. ” (BRASIL, 1988) 

Artigo 196º da Constituição da República Federativa do Brasil “A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. ” (BRASIL, 1988) 

Artigo 197º da Constituição da República Federativa do Brasil “São de relevância pública 

as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado”. (BRASIL, 1988) 

Além destes artigos, o termo saúde é citado outras oitenta e três vezes em toda a 

constituição. Tal fato, reforça a importância dadas pelos constituintes ao tema saúde.  

Vale aqui ressaltar, que dentre os direitos sociais, o direito à saúde foi eleito como de 

peculiar importância. A forma como foi tratado, em capítulo próprio, demonstra este cuidado. 

Com efeito, o direito à saúde, por estar intimamente atrelado ao direito à vida, manifesta a 

proteção constitucional à dignidade da pessoa humana. (MOURA, 2013) 

A saúde, consagrada na Constituição Federal de 1988 como direito social fundamental, 

recebe, deste modo, proteção jurídica diferenciada na ordem jurídico-constitucional brasileira. 

A esse respeito, MOURA (2013) complementa: 

 

Ao reconhecer a saúde como direito social fundamental, o Estado obrigou-se a 
prestações positivas, e, por conseguinte, à formulação de políticas públicas sociais e 
econômicas destinadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde. A proteção 
constitucional à saúde seguiu a trilha do Direito Internacional, abrangendo a 
perspectiva promocional, preventiva e curativa da saúde, impondo ao Estado o dever 
de tornar possível e acessível à população o tratamento que garanta senão a cura da 
doença, ao menos, uma melhor qualidade de vida. (p.01). 

 

Tais palavras somadas, demonstram uma clara evolução no conceito de saúde. Atualmente, 

saúde não é mais considerada como ausência de doença, mas como um conjunto complexo de 

bem-estar físico, mental e social, contudo, o debate sobre a garantia a esse direito fundamental 

ainda segue no sentido do combate às enfermidades e consequentemente ao acesso aos 

medicamentos.  
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Fato atual que exemplifica esta situação é o elevado nível de judicialização de 

procedimentos médicos. O relatório Judicialização da saúde no Brasil: Perfil das demandas, 

causas e propostas de solução emitido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) a pedido do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta crescimento de aproximadamente 200% nas 

demandas de primeira instância entre 2009 e 2017, conforme apresentado na figura 1.  

 

Figura 1: Processos de saúde em primeira instância (em milhares) 

 
Fonte: Judicialização da saúde no Brasil: Perfil das demandas, causas e propostas de solução (2019) 

 

Problemas com os planos de saúde foram a maior causa dos pedidos de processos 

relacionados ao assunto no país (vide fig. 2).  

 

Figura 2: Principais assuntos dos processo de saúde (em milhares) 

 
Fonte: Judicialização da saúde no Brasil: Perfil das demandas, causas e propostas de solução (2019) 
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Só em 2016, o gasto com demandas judiciais na saúde consumiu aumentaram em 10 

vezes conforme apresenta a figura 3, alçando os custos a incríveis R$ 1,3 bilhões, sendo a lista 

com os dez medicamentos mais caros, responsável por 90% desse valor. 

 

Figura 3: Custos da Judicialização para o Governo Federal (em R$ milhões) 

 
Fonte: Judicialização da saúde no Brasil: Perfil das demandas, causas e propostas de solução (2019) 

 

Segundo muitos juristas, toda essa discussão surge em virtude da Constituição Federal, no 

Art. 196, ter adotado um conceito amplo de saúde ao incumbir ao Estado, o dever de elaborar 

“políticas sociais e econômicas que permitam o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para promoção, proteção e recuperação da saúde”.  

A par de assegurar o direito à saúde, a constituição não delimitou objeto desse direito, não 

especificando “se o direito à saúde como direito a prestações abrange todo e qualquer tipo de 

prestação relacionada à saúde humana”. (MOURA, 2013). 

Discute-se se o Estado, em seu dever de prestação dos serviços de saúde, é obrigado a 

disponibilizar no atendimento médico-hospitalar, o fornecimento de todo e qualquer tipo de 

medicamento indicado para o tratamento de saúde, a realização de exames médicos de qualquer 

natureza, cirurgias e próteses, dentre outras possibilidades. 

Para Ingo Sarlet (2007) é o legislador federal, estadual e municipal, a depender da 

competência legislativa prevista na própria constituição, deveria ter concretizado o direito à 

saúde, devendo então o Poder Judiciário, quando acionado, interpretar as normas da 

constituição e as normas infraconstitucionais que a concretizarem. Segundo o mesmo, a 

indefinição do que seria o objeto do direito à saúde tem levado aos altos índices de 

judicialização. 
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Contudo, Sarlet (2007) ressalta que: 

 

...não há dúvida alguma de que a saúde é um direito humano fundamental, aliás, 
fundamentalíssimo, tão fundamental, que mesmo em países nos quais não está 
previsto expressamente na constituição, chegou a haver um reconhecimento da saúde 
como direito fundamental não escrito (implícito), tal como na Alemanha e em outros 
lugares. Na verdade, parece elementar que uma ordem jurídica constitucional que à 
vida e assegura o direito a integridade física e corporal, evidentemente, também 
protege a saúde, já que onde esta não existe e não é assegurada, resta esvaziada a 
proteção prevista para a vida e integridade física. (p. 3). 
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3_CUSTOS EM SAÚDE 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em seu relatório “Tábua 

completa de mortalidade para o Brasil – 2017”, uma pessoa nascida no Brasil em 2017 tinha 

uma expectativa de vida de 76 anos. Isso representa um aumento de mais de três meses em 

relação a 2016. A expectativa de vida dos homens aumentou de 72,2 anos para 72,5 anos em 

2017 e a das mulheres foi de 79,4 para 79,6 anos. 

Se comparadas com estimativas da década de 40, o avanço atual impressiona ainda mais. 

Em 1940, segundo o mesmo relatório, a expectativa de vida do brasileiro era de 45,5 anos (42,9 

anos para os homens e 48,3 anos para as mulheres), ou seja, em pouco menos de 80 anos, o 

brasileiro teve sua expectativa de vida ampliada em aproximadamente 30 anos, ou seja, é como 

se a cada ano, nossa expectativa de vida crescesse em 4,5 meses (vide tabela 1). 

 

Tabela 1 - Expectativa de vida ao nascer - Brasil - 1940/2017  

 
Fonte: (Tábua completa de mortalidade para o Brasil, 2017) 

 

Se pensarmos na taxa de mortalidade infantil, também é perceptível o avanço. No 

mesmo período, 1940 a 2017, taxa de mortalidade infantil saiu de 146,6 crianças por mil, para 

as atuais 12,8 crianças por mil (dados de 2017 – vide tabela 2). São números ainda altos de 

comparados aos de países desenvolvidos como Itália, França, Alemanha e Reino Unido, onde 

a taxa de mortalidade infantil não supera a barreira de 4 crianças por mil fazem mais de 20 anos, 

contudo, representa aproximadamente 8% do valor inicial. 
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Tabela 2 - Taxa de mortalidade infantil (por mil), taxa de mortalidade no grupo de 1 a 4 

anos de idade (por mil) e taxa de mortalidade na infância (por mil) - Brasil - 1940/2017  

 
Fonte: Tábua completa de mortalidade para o Brasil (2017) 

 

Essa significativa evolução, por mais que demonstre uma evolução para o país, traz consigo, 

um ônus, muitas vezes relegado a segundo plano. Quanto maior e mais longeva uma população, 

mais recursos do sistema de saúde ela vai consumir, e essa problemática se torna ainda maior, 

quando os custos associados aos cuidados com a saúde, crescem de forma desconecta aos 

rendimentos da população e o crescimento do país. 

Façamos um recorte inicial considerando apenas os 10 primeiros meses de 2019. Para 

ilustrar os vetores de rendimento da população e custos do setor de saúde, utilizaremos 3 curvas. 

A primeira delas será o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo (IPCA), gerado pelo 

IBGE, por ser este, o principal índice de reajuste salarial utilizado no país (vide tabela 3). 

 

Tabela 3 - IPCA  

 
Fonte: Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, 2019 
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Para ilustrar o vetor de custos do setor de saúde, consideraremos dois índices também 

gerados pelo IBGE. O primeiro deles será o IPCA dos Planos de Saúde (vide tabela 4) e o 

segundo, o mesmo índice, mas para os serviços de saúde (vide tabela 5). 

 
 

Tabela 4 – IPCA – Planos de Saúde 

 
Fonte: Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, 2019 

 
Tabela 5 – IPCA: Serviços de Saúde 

 
Fonte: Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, 2019 

 
Gráfico 1: Sobreposição das curvas de variação do IPCA (IBGE) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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É bem verdade, que os valores apresentados podem possuir variações de acordo com a 

fórmula de cálculo utilizada, a cesta de produtos comparada e a metodologia de pesquisa 

desenvolvida, contudo, visando inibir tais análises, apresentamos a seguir, a mesma 

comparação utilizando indicadores produzidos por outros institutos e organizações.  

Na figura que segue (figura 7), apresentamos um recorte dos últimos 12 meses, tendo o mês 

de setembro de 2019 como último mês de aferição, de diversos índices de preços ao consumidor 

e de custos em saúde. 

 

Figura 4: Variação de indicadores de preços ao consumidor e custos de saúde 

 
Fonte: https://www.prosperabr.com/indicadores 

 

A imagem deixa claro que independentemente da metodologia de cálculo utilizada, os 

custos de saúde, superam amplamente, o principal indexador do salário dos trabalhadores 

brasileiros, o IPCA. 

Os números acima, demonstram de forma clara, um desalinhamento perigoso entre o 

crescimento da renda das famílias e os custos em saúde no Brasil, entretanto, poderíamos 

também, considerar este fato como uma situação pontual na história recente do país, contudo, 

a Nota Técnica 54: Inflação dos Planos de Saúde – 2000-2018 (NT-54), emitida pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) no último mês de maio sugere um cenário ainda mais 

preocupante. 

 A NT-54 examinou a evolução dos preços dos planos de saúde no período compreendido 

entre 2000 e 2018 e constatou que a taxa de inflação acumulada dos planos foi superior à taxa 

de inflação da economia e da saúde. No período supracitado, o IPEA constatou que a taxa de 

inflação acumulada foi de 382% nos planos de saúde, muito superior aos 208% alcançados pela 
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taxa de inflação geral medida pelo IPCA ou mesmo aos 180% auferidos pela inflação nos 

sistemas de saúde, também tendo por base as estatísticas do órgão. 

 

Gráfio 2: Índice - IPCA: plano de saúde e rendimento médio do trabalho 

 
Fonte: Nota Técnica 54: Inflação dos Planos de Saúde – 2000/2018 (Ipea, 2019) 

 

Algumas questões sobre estes dados precisam agora ser apresentadas, antes de 

prosseguirmos com a discussão. A primeira questão relevante que precisa ser apontada, é que 

a variação da taxa acumulada de inflação nos planos de saúde aqui apresentada, refere-se apenas 

aos planos individuais, regulados pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Os Planos de saúde 

coletivos, utilizados por empresas e ofertados por entidades de classe, apesar de também serem 

regulados pela ANS, não possuem seu reajuste definido pela agência, estando assim, livres para 

operarem com as taxas que entenderem adequadas.  

Vale ressaltar, que segundo dados do Sistema de Informações de Beneficiários da ANS 

(SIB/ANS/MS), os planos de saúde coletivos representam mais de 80% dos planos de saúde 

ativos no país. 

 

Gráfico 3: Beneficiários de planos de assistência médica por tipo de contratação 

 
Fonte: SIB/ANS/MS – 09/2019 
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Tais planos, já sofreram reajustes de mais de 80% em um único ano e segundo pesquisa 

registrada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), são os principais focos 

de reclamações e ações junto a entidade. Do total de 3,8 mil queixas registradas no ano passado, 

23,4% foram contra as empresas de plano de saúde. É o sexto ano consecutivo que o setor 

aparece no topo da lista. Em 2017, o índice bateu na casa dos 28,06% e em 2016 em 32,7% 

conforme dados apresentados na edição 224 da Revista do IDEC. 

Outra questão relevante, é que mesmo os planos que possuem o reajuste anual estabelecido 

pela ANS, sempre tiveram sua metodologia de cálculo de reajustes cercada de controvérsias 

(SILVA, 2018; ANAHP E INTERFARMA, 2017): inspirada no modelo de regulação por 

desempenho, nos quais os agentes econômicos produtores de bens e/ou serviços são 

semelhantes, mas não competem entre si, criou-se a expectativa de que a metodologia fosse 

capaz de reduzir custos e assimetrias de informação, bem como estimular a eficiência 

econômica, apesar do padrão de competição oligopolista das operadoras nos mercados 

relevantes definidos. 

Imaginou-se que os consumidores dos planos coletivos teriam capacidade de barganha para 

negociar os contratos com as operadoras e as administradoras de benefícios (Ocké-Reis, 2012), 

mas, na prática, não foi isso que aconteceu. 

Em linha com a cultura antitruste, é importante notar que o conceito de mercado relevante 

procura elucidar se dois ou mais agentes econômicos competem entre si em busca dos 

consumidores de um mesmo conjunto de produtos e/ou serviços. Em particular, parece ilusório 

segmentar a saúde suplementar a partir da modalidade assistencial da operadora ou do desenho 

dos planos de saúde, uma vez que, nesses casos, os produtos poderiam ser substitutos entre si. 

Talvez aqui a evidência mais intuitiva para a taxonomia desse mercado repouse na distinção 

entre planos ambulatoriais, hospitalares e odontológicos (DUCLOS, 2006). Entretanto, em 

sentido diverso, Santos (2008) e Andrade et al. (2012) defendem que planos individuais e 

coletivos pertencem a mercados relevantes diferentes. 

A época da definição da metodologia de cálculo e apesar da reconhecida dificuldade dos 

índices de saúde em mensurar a produtividade e a qualidade dos serviços (NEWHOUSE, 2001), 

o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) propunha a utilização do IPCA Saúde 

(IDEC, 2018B) para fins de reajuste, mas essa proposta era questionada por não captar em sua 

plenitude, o aumento da frequência da utilização: dizia-se que o IPCA Saúde, além de ser um 

índice dirigido aos consumidores e não às operadoras, seria composto tão somente de preços e 

de quantidades fixas em uma cesta de produtos em determinado período (IBGE, 2013), 

incorporando lentamente as mudanças tecnológicas e epidemiológicas observadas no setor, o 
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que tornaria difícil precisar se o índice captava o aumento da quantidade consumida de serviços 

médico-hospitalares com o aumento de preços, considerando a evolução dos custos, a 

introdução de novas tecnologias etc. (NT-54 Ipea, 2019). 

Com a recente retração da economia, com aumento do desemprego e a queda da renda 

(MELLO E ROSSI, 2018), o debate em torno da validade desse índice se intensificou ainda 

mais, dada a relação entre o tamanho desse setor e o mercado de trabalho, quando foi observada 

a expulsão de pouco mais de 3 milhões de usuários de planos de saúde nos últimos quatro anos.  

Ainda considerando o sistema de saúde privado, podemos verificar conforme o gráfico 

abaixo, que a forma utilizada para cálculo do reajuste dos planos de saúde, mesmo considerando 

outros indicadores, foi a que trouxe maiores prejuízos ao beneficiário. 

 

Gráfico 4: Indice IPCA:Plano de saúde x Serviços médicos 

 
Fonte: Nota Técnica 54: Inflação dos Planos de Saúde – 2000/2018 (Ipea, 2019) 

 

No extremo oposto, e agora tratando dos gastos com saúde do Governo Federal, conforme 

dados obtidos do Portal da Transparência da Controladoria Geral da União em 25/11/19, o 

orçamento do setor apenas aumentou nos últimos 5 anos.  

 

Gráfico 5: Orçamento União - Saúde 

 
Fonte: Portal da Transparência (Controladoria Geral da União, 2019) 
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De um orçamento inicial de cerca de R$ 113 bilhões em 2015, passamos para os atuais R$ 

123,4 bilhões, apesar da Emenda Constitucional (EC) 95 de 2016, também conhecida como 

“PEC do Teto dos Gastos”.  

De forma sintetizada, a EC nº 95, institui um Novo Regime Fiscal no âmbito dos 

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. Tal regime pode ser sumarizado na 

imposição de um teto de gastos para o governo federal que vigorará por vinte anos, a contar de 

2016, podendo ser revisado após 10 anos.  

O teto de gastos públicos impõe a correção das despesas do governo federal pela inflação 

observada nos últimos doze meses até o mês de junho do ano anterior. Contudo, a mesma regra 

reconhece o caráter excepcional da saúde, mantendo a diretiva constitucional da aplicação 

mínima de recursos em ações e serviços públicos de saúde (ASPS).  

Dessa forma, desde 2018, a aplicação mínima passou a corresponder ao mínimo do ano 

anterior, atualizado pelo IPCA acumulado nos 12 meses encerrados em junho do exercício 

anterior. Isso implica que, durante a vigência da EC nº 95, as despesas na área não podem ser 

inferiores, em termos reais, ao valor do mínimo constitucional em 2017 – aumentos reais são 

possíveis desde que haja redução em despesas de outros ministérios. 

A natureza igualitária do SUS, faz com que os atuais 209,3 milhões de brasileiros atendidos 

pelo sistema, representem aproximados R$ 1,61 de custos aos “cofres públicos” por dia. Pode 

parecer pouco, mas na verdade não é. Segundo dados do Banco Mundial, em 2015, os gastos 

públicos com saúde no Brasil equivaleram a 3,8% do PIB, o que colocou o país no 64º percentil 

da distribuição mundial (considerando 183 países), ligeiramente superior à média da América 

Latina e Caribe, de 3,6%.  

O Orçamento Público da União para o Exercício Financeiro de 2019, sancionado pela 

presidência da república e publicado no Diário Oficial da União no dia 16 de janeiro de 2019 

por meio da Lei 13.808/19 destinou 4,17% do orçamento federal para a área de saúde, apenas 

como ilustração, a área de segurança pública recebeu parcos 0,39%. 

Os países desenvolvidos, por sua vez, aplicam proporcionalmente mais recursos em saúde 

(em média, 6,5% do PIB), embora também atendam uma população com estrutura etária mais 

envelhecida relativamente ao caso brasileiro. Em 2015, a porcentagem de pessoas idosas (acima 

de 65 anos) nos países da OCDE era de 16,2%, enquanto no Brasil era de 8,0%. Já em 2027, o 

IBGE projeta que os idosos corresponderão a 12,3% da população brasileira. Dessa forma, o 

processo de envelhecimento da população brasileira tende a aumentar as despesas futuras em 

saúde. 
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Assim, constata-se que a despesa pública em saúde no Brasil está em patamar mediano em 

comparação com a média internacional, mas relativamente inferior ao volume de recursos 

empregados nos sistemas de saúde universais dos países europeus, como Reino Unido e Suécia, 

que apresentam boa qualidade.  

 

Gráfico 6: Despesas públicas em saúde (% PIB) - 2015 

 
 Fonte: Aspectos Fiscais da Saúde no Brasil / Tesouro Nacional (2018) 

Apesar do crescente de investimentos, as projeções do Tesouro Nacional em seu relatório 

Aspectos Fiscais da Saúde no Brasil apontam aumento dos gastos em diversos cenários: 

 

Gráfico 7: Projeção de despesa primária – Saúde – R$ bilhões correntes 

 
Fonte: Aspectos Fiscais da Saúde no Brasil / Tesouro Nacional (2018) 
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Apesar de todo esse investimento, doenças como sarampo, epilepsia e apendicite, todas com 

métodos prevenção e tratamento já conhecidos, ainda levam a milhares de mortes a cada ano 

no país. Em um levantamento no periódico médico internacional “The Lancet”, pesquisadores 

fizeram pela primeira vez um diagnóstico desta mortalidade “evitável” em todo o mundo. Em 

um índice que vai de 0 a 100 — em que 100 representa os melhores resultados — e se baseia 

no tratamento de 32 causas de morte evitáveis, o Brasil teve, em 2015, pontuação 64,9.  

É um avanço em relação à métrica de 1990, de 50,1 pontos, mas o país fica atrás de vizinhos 

da América Latina como Chile, Uruguai e Argentina e apenas uma colocação à frente da 

Venezuela, o que demonstra de forma clara como ainda temos a caminhar. 

No mundo, Andorra lidera com o melhor índice (94,6), e na última posição, figura a 

República Centro-Africana (28,6). 
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4_TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM SAÚDE 

 

A inovação sempre significa um risco. Qualquer atividade econômica é de alto risco e não 

inovar é muito mais arriscado do que construir o futuro. (DRUCKER, 2000). 

Construir o futuro. Talvez seja esse o objetivo das atuais transformações que ocorrem na 

saúde brasileira e mundial. Durante muito tempo, alguns setores da medicina, em muito, se 

assemelhavam a áreas de carpintaria ou a verdadeiros açougues. Ao adentrar em um centro 

cirúrgico ortopédico o paciente facilmente reconheceria martelos, serrotes, parafusos, 

parafusadeiras e afins. E a depender do estado destas ferramentas, a imagem poderia ser 

chocante. 

Hoje, esse cenário não mudou por completo, mas a evolução é palpável. Telemedicina, 

wearables, prontuário eletrônico, blockchain e outros itens já são realidade em muitos hospitais. 

Atualmente, toda a rede D’or, no Rio de Janeiro, já utiliza prontuário eletrônico, o que, segundo 

informações da própria rede, auxiliou na redução de custos de cerca de 8% em suas unidades. 

A cirurgia robótica é um caso emblemático. Apesar de robôs serem utilizados no 

treinamento de profissionais e na realização de cirurgias em alguns hospitais do país desde 

2008, o Conselho Federal de Medicina (CFM), tem tido dificuldades em estabelecer, ou pelo 

menos comunicar, de forma clara os critérios nos quais a prática poderá, ou não, ser utilizada.  

Sem nos alongarmos neste ponto, mas apenas para ilustrar o imbróglio, em 2002, o CFM 

aprovou a resolução 1.643/2002, que não permitia a teleconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, 

teletriagem, telemonitoramento nem teleconferência de ato cirúrgico. 

No dia 3 de fevereiro, o Conselho Federal de Medicina (CFM), aprovou a resolução número 

2.227/2018, que passou a permitir consultas, diagnósticos e até cirurgias a distância, tanto no 

SUS quanto na rede privada. Contudo, 23 dias depois, em plenária extraordinária em Brasília, 

o mesmo conselho, revogou a resolução. 

No último dia 8 de julho, o CFM divulgou uma nota à imprensa na qual esclarece os critérios 

vigentes para atendimento a distância no Brasil. O documento reitera "sua percepção de que o 

exame médico presencial é a forma eficaz e segura de se realizar o diagnóstico e o tratamento 

de doenças" e que os critérios para prestação de serviços por meio da telemedicina estão 

disciplinados no Código de Ética Médica e na Resolução CFM nº 1.643/2002. 

Neste intervalo, segundo  a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira – Albert Einstein, 

mais de 17 mil cirurgias foram realizadas no país com o auxílio de robôs, sendo mais de 7000 

realizadas no próprio Einstein. 



29 
 

A “reboque” das cirurgias assistidas ou realizadas remotamente, vieram as consultas, ou, 

orientações médicas remotas. Tanto a UnitedHealth Group Brasil quanto o Einstein já realizam 

a prática para mais de 180.000 clientes.  

De acordo com declarações de Sidney Klajner, presidente do Einstein, durante entrevista 

dada ao jornal O Estado de São Paulo em 08 de julho de 2019, a instituição já realiza esse tipo 

de atendimento há dois anos. “Nossa primeira experiência foi com nossos colaboradores e seus 

dependentes. Verificamos que esses atendimentos virtuais evitaram idas desnecessárias ao 

pronto-socorro em 83% das vezes”. 

Polêmicas à parte, o fato é que a telemedicina segue avançando, independentemente da 

regulação associada. 

Outras tecnologias, também vem revolucionando a saúde nos últimos anos e podem ser 

tendências fortes para os próximos anos em virtude dos impactos positivos associados. 

Elencaremos aqui, algumas das tendências apontadas no The Journal of MacroTrends in Health 

and Medicine. 

 

4.1_Big Data  

Big data é um termo que se refere à coleta e uso de grande número de informações, 

promovendo mudanças nas formas tradicionais de análise de dados. No Brasil, bancos de dados 

conectados já são utilizados com sucesso pelo Ministério da Saúde. Eles unem informações 

importantes, permitindo a avaliação e estimativas que servem como base para programas de 

prevenção e rastreamento de patologias e fatores de risco. O Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (Sinasc), Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o cartão SUS são 

alguns exemplos. 

O Big Data poderá ainda ser uma revolução na medicina de precisão, que tem como objetivo 

personalizar o tratamento dos pacientes. Com o Big Data é possível avaliar milhões, talvez até 

bilhões de casos de forma a avaliar a eficiência e eficácia de tratamentos, de forma global, para 

cada perfil de paciente, o que associado as informações individuais poderá tornar os tratamentos 

muito mais assertivos. 

 

4.2_Internet das Coisas (IoT) 

A Internet das Coisas (IoT) faz referência ao universo de objetos conectados à internet. 

Atualmente, smartwaches já aferem em tempo real, batimentos e pressão arterial. Bombas de 

insulina inteligentes, monitoram o paciente realizando aplicações automáticas, de acordo com 
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a necessidade de cada indivíduo. Sensores no chão para identificam quedas e notificam 

cuidadores, familiares ou até serviços de emergência, como o SAMU.  

Essa realidade se populariza graças aos wearables – dispositivos vestíveis que coletam 

informações de forma autônoma. Esses dispositivos, associados ao Big Data, 

complementarmente, podem gerar estatísticas confiáveis sobre a população e os indivíduos de 

forma customizada. 

 

4.3_Blockchain  

É incontestável a utilidade dos bancos de dados em saúde. Porém, ainda existem barreiras 

para a confiabilidade e permissão de acesso às informações de pacientes. Esse fato se torna mais 

sensível ainda quando o abordamos a luz da nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 

Nesse sentido, o blockchain, surge como uma ferramenta poderosa por ser um sistema de 

informação descentralizado para registro e arquivamento de dados. A tecnologia desenvolvida 

não permite alterações indevidas, preservando com isso, os registros originais e aumentando a 

credibilidade. 

Por evitar fraudes em bancos de dados, o blockchain poderá dar base a registros fidedignos 

sobre os pacientes, acabando com a contestação de diagnósticos e repetição de procedimentos 

médicos. Complementarmente, o blockchain auxilia na construção de uma base de dados global 

de informações médicas, auxiliando também na redução de custos. 

 

4.4_Inteligência artificial (IA) 

Essa é ainda uma fronteira pouco definida na sociedade como um todo. A IA pode ser tornar 

a ferramenta de apoio a tomada de decisão mais impactante deste século. Tecnologias como o 

Watson (plataforma de serviços cognitivos e apoio a tomada de decisão) já se mostraram casos 

de sucesso com assertividade superior a 97% e custos até 40% mais baixos nos mais variados 

segmentos. 

 No campo que reúne as iniciativas feitas por máquinas, também há estudos promissores. 

Um deles, realizado com dados do World Mental Health em 24 países, resultou na identificação 

de 20 grupos de risco para o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Técnicas de machine 

learning, ou aprendizado de máquina, foram aplicadas para construir um algoritmo capaz de 

selecionar perfis que teriam mais chances de desenvolver a doença. 

Quando apoiados por big data e conceitos científicos, os cálculos realizados pelas máquinas 

se tornam ainda mais assertivos, chegando a detectar anomalias e até patologias. Na 
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Universidade de Stanford, estudiosos criaram um algoritmo tão eficaz quanto os 

dermatologistas na detecção de câncer de pele. 

 

4.5_Impressão 3D 

Poucas tecnologias têm tanto potencial de mudar o mundo como a impressão 3D. Situações 

que até alguns anos eram impossíveis já se tornaram reais e podem se tronar comercialmente 

viáveis em pouco tempo. A principal delas no campo da saúde é a impressão de tecidos e órgãos 

totalmente funcionais.  

Ossos, órgãos e até tecido humano já estão em fase avançada de testes e aplicação e algumas 

empresas já declararam produzir até pâncreas inteiramente funcionais.  

A impressão 3D pode trazer mais qualidade de vida para um espectro da população que 

atualmente não é assistida pelos custos e escassez de órgãos no sistema de saúde. 

 

4.6_Biossensores e rastreadores 

Comparando dados de pacientes a materiais de reconhecimento biológico, os biossensores 

e rastreadores analisam as condições de saúde, auxiliando na detecção de doenças. Nos Estados 

Unidos, são usados há alguns anos para acompanhamento de sintomas em pacientes com males 

como hepatite C e Aids, além de medir a taxa de álcool ou oxigênio no sangue. 

Pequenos e portáteis, esses equipamentos apresentam potencial para a identificação de 

patologias infecciosas, o que levou uma equipe de pesquisadores da Universidade de São Paulo 

(USP) a trabalhar num biossensor para o diagnóstico da dengue. 

 

4.7_Medicina genômica 

O genoma humano vem sendo estudado de forma profunda a cerca de 40 anos. Seu 

conhecimento pode culminar em avanços relevantes no enfrentamento de doenças graves, como 

a malária, câncer e diversos males genéticos. O mapeamento genético pode auxiliar a eliminar 

doenças antes mesmo que elas se formem. 

Atualmente, processos de inseminação artificial já permitem a identificação e até cura de 

diversos males antes mesmo do nascimento do indivíduo. A tecnologia já permite mapear e 

tratar de forma preditiva questões genéticas identificadas nos pais ou mesmo na união de ambos. 

Segundo especialistas esta forma de tratamento permite tratar doença antes que as doenças 

existam, contudo, diversos questionamentos éticos já existem mundo a fora uma vez que o 

melhoramento genético é um campo ético muito sensível a interpretações. 
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Grande parte dessas tecnologias visam não só aumentar a qualidade de vida dos pacientes, 

como reduzir os custos associados ao seu tratamento.  

Os impactos na redução de consultas presenciais, fabricação de órgãos para transplantes, 

big data e medicina genômica possuem uma correlação direta com os custos dos sistemas de 

saúde e podem tornar a medicina mais acessível para milhões de pessoas. O vetor custo, se 

torna cada vez mais evidente dentro dos riscos do negócio saúde, uma vez que, a 

sustentabilidade dos atuais modelos é questionada. As dúvidas quanto a sustentabilidade dos 

sistemas de saúde são tantas que foram o tema de um dos principais encontros do setor no país 

em 2018, o Summit Saúde Brasil. 
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5_GESTÃO EM SAÚDE 

 

O relatório 2019 Global health care outlook: Shaping the future da consultoria Deloitte, 

uma das maiores do planeta, aponta que em 2022, o custo mundial com saúde e cuidados 

médicos será da ordem de US$ 10,06 trilhões. Mais do que a previsão de gastos com o setor 

bélico, algo que não acontece desde 1945, conforme dados do mesmo relatório. 

O relatório aponta diversos motivos para este fato, dentre eles, o aumento da população, sua 

maior longevidade, o aumento dos custos em saúde, todos fatores já tratados aqui, e mais alguns 

pontos considerados essenciais pelos autores, para se compreender toda a dinâmica do setor, 

contudo ele aponta uma estimativa alarmante. Cerca de 30% dos gastos de saúde podem ser 

oriundos de desperdício.  

Os motivos são os mais diversos, passando de erros contábeis a desperdício de material, de 

corrupção a protocolos médicos imprecisos ou incompletos, de custos judiciais a fusões e 

aquisições malsucedidas. Qualquer destes pontos, por si só, já permitiriam uma longa discussão, 

contudo neste trabalho, será abordada aquele que foi considerado mais próximo do objeto de 

pesquisa, a gestão dos sistemas em seu elemento mais primordial do capitalismo: a forma de 

remuneração. 

Em um mundo ideal, todos os cidadãos teriam a maior cobertura possível de serviços de 

saúde, pelo menor custo viável. Mas será que essa utopia é possível? Para alguns especialistas 

sim, contudo, ela não se dará apenas através das novas tecnologias como as discutidas no 

capítulo 4 deste documento. Não será a telemedicina, os wearables ou robôs que, ao menos 

sozinhos, trarão os custos de saúde a patamares mais razoáveis. 

Para muitos especialistas, a única forma disso acontecer é através de uma revolução total 

na forma de se pensar o custeio dos serviços de saúde. Atualmente, o modelo hegemônico tanto 

na esfera pública quanto privada é o pagamento por serviço, ou fee-for-service. Em síntese esse 

modelo remunera os serviços prestados, ou seja, para cada serviço ou produto consumido, existe 

uma remuneração associada. 

Dentro desse processo, é importante ressaltar uma peculiaridade dos sistemas de saúde. Ao 

contrário do que existe na maioria dos mercados, nos sistemas de saúde, o cliente, ou nesse 

caso, o paciente, muitas vezes, não decide pelos serviços que consome. Nos sistemas de saúde, 

“quem vai fixar que tipos de serviços vão ser consumidos é, em última instância, o médico, 

aquele que faz o diagnóstico, e não o paciente”. (MEDICI, 1983). 

Adicionalmente, “a tomada de consciência do estado mórbido é o primeiro elemento 

indispensável para a demanda por serviços de saúde. O crédito dado ao sistema de saúde e a 
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esperança de se curar usando seus serviços são igualmente necessários na decisão de querer 

consumir”. (ZUCCHI, 2000). 

Cria-se então, uma relação onde o paciente pouco questiona as orientações do seu médico 

e o remunera, de acordo com os bens e serviços que o mesmo entendeu como pertinente aplicar. 

Entretanto, em um sistema remunerado por serviços, onde mais serviços representam maior 

faturamento e o responsável por gerar a demanda é também o responsável pela oferta, como é 

possível assegurar a eficiência na utilização de seus recursos? Para muitos especialistas, não é 

possível. 

Com isso, uma série de alternativas ao modelo foram sendo concebidas em diversas partes 

do globo. Citaremos aqui, algumas delas: 

 

Bunled Payments (Pagamento por pacote): 

O modelo de pagamento por pacote, é aquele dentre os novos modelos de remuneração que 

está mais desenvolvido. Na tentativa de mudar este cenário de “conta aberta” da saúde 

suplementar e do sistema público, ele pretende estabelecer algo mais próximo de uma “conta 

fechada” ou pacote de serviços contratados. 

Neste modelo, todos os insumos, equipamentos e serviços necessários a determinado 

procedimento ou cobertura, são agrupados e precificados. Assim, é definido um preço que 

inclua desde o preço da internação hospitalar, o pagamento dos honorários médicos, os 

equipamentos médicos envolvidos etc.  

O modelo é semelhante ao utilizado em diversos outros serviços, contudo, apresenta um 

aspecto desafiador por não considerar a natureza individual do tratamento. Dentro do modelo 

Bunled Payment um paciente de 60 anos e um de 20 anos incorrem no mesmo custo. O mesmo 

se dá para homens, mulheres, pessoas com sobrepeso, atletas, hipertensos etc. Esse fato dificulta 

a definição do preço e de outras condições do “pacote”, dificultando a negociação entre os 

hospitais e a saúde suplementar em virtude da incerteza gerada. Obviamente, a proposta traz 

controvérsias, mas já possui locais onde se encontra bem desenvolvida. 

Em alguns lugares como a França, muitos hospitais oferecem inclusive garantias para 

alguns procedimentos realizados dentro do modelo, por exemplo, 6 meses de garantia caso haja 

alguma complicação no pós-operatório tardio.  

Em 2015, alguns “programas governamentais” como o Medicare e Medicaid dos EUA 

começaram a adotar os pagamentos por pacote de forma regular para diversos procedimentos 

médicos. 
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P4P (Pagamento por performance) 

P4P ou Pagamento por Performance é um sistema de remuneração mais voltado para a 

iniciativa pública e preventiva, contudo, pode ser adotado pela iniciativa privada. Em linhas 

gerais a remuneração é realizada não mais por quanto o paciente necessita de atendimento, mas 

pelo quanto ele deixa de gastar com serviços. Em teoria ele valoriza a competência e atenção 

despendida pelo médico e prestadores de serviço (equipe, laboratórios e hospitais) nos cuidados 

aos pacientes, remunerando por tanto, de uma forma mais meritocrática, uma vez que o 

profissional estaria atuando na manutenção da saúde e não no restabelecimento desta. 

É um sistema já implementado com relativo sucesso na Inglaterra. No modelo inglês, o 

“médico da família” é responsável por uma área com um número definido de pessoas em função 

de diversos critérios. Este profissional, grupo de profissionais ou hospital, fica responsável por 

um grupo de pacientes, e quanto melhor a saúde deste grupo, mais o médico ganha e todos os 

entes associados recebem.  

É importante ressaltar que o modelo necessita de uma análise profunda de diversos dados 

demográficos, sociais, estruturais, econômicos e afins para sua implementação e que também 

ainda não foi utilizado em aglomerados populacionais superiores a 1.000.000 de habitantes, 

contudo, e esse é um dos modelos mais modernos e aclamados de remuneração em saúde na 

atualidade.  

Esse modelo também foi adotado em alguns lugares com algumas diferenças sob o nome 

de capitation, de “per capita”. 

 

Fee-For-Value (Resolutividade ou Pagamento por valor ao paciente) 

O Fee-For-Value ou Pagamento por Valor ao Paciente parece ser o novo objeto de desejo 

dos provedores de saúde brasileiros. Aliás, em terras tupiniquins, mesmo antes do pagamento 

por performance ser aplicado, ele mudou de nome e de objetivo final. 

A resolutividade, como foi traduzido na saúde suplementar do Brasil, virou o foco de dois 

dos principais “players” (representantes) do mercado nacional a Kaiser Permanente e a 

UnitedHealth Amil, respectivamente o maior provedor e o maior pagador de saúde no mercado 

americano. 

Ambos tem defendido a proposta nos Estados Unidos e desenvolvido uma série de 

iniciativas com convênios, também no Brasil. O Grupo Unimed, outro grande player do 

mercado nacional também já iniciou modelos na região sudeste. 

Em linhas gerais, o Fee-For-Value é um sistema de remuneração que, em teoria, estimula a 

colaboração entre todo o ecossistema de saúde com pagamentos baseados em resultados para 
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os pacientes. Neste sistema, uma parte da remuneração dos profissionais, clínicas, hospitais etc, 

fica associada a diversos indicadores de desempenho em saúde da região. Se as metas forem 

atendidas, a remuneração é integral, se superadas, bônus são auferidos. 

O sistema se sustenta com base em estudos que apontam que tratar qualquer doença em seu 

início é muito mais econômico do que nos estágios posteriores, o conceito por trás do Fee-For-

Value é economizar esses valores com uma atuação mais presente e responsável do sistema de 

saúde, com um acompanhamento muito mais próximo da vida do paciente. Os defensores do 

sistema, dizem que ele melhoraria a qualidade de vida dos pacientes, recompensaria os médicos, 

laboratórios e hospitais que contribuíssem com esse processo e reduziria radicalmente os custos 

com saúde. 

Em 2012 a UnitedHealth Amil iniciou um projeto piloto nos Estados Unidos atrelando o 

modelo fee-for-value a aproximadamente 2% de seus contratos, atualmente, esse modelo já 

supera os 3% no mundo. Para uma empresa de US$ 120 bilhões de dólares de faturamento em 

2015, sendo uma das 15 maiores empresas do mundo, e a maior de saúde, esses movimentos 

significam mudanças significativas para o funcionamento dos sistemas de saúde no mundo 

todo. 

Segundo o relatório Global health 2018 da UnitedHealth Amil algumas práticas têm tido 

maior sucesso: 

 Práticas em que os profissionais são de fatos responsáveis pelos resultados dos 

pacientes; 

 Criação de times avançados de cuidado que incluam enfermeiras e farmacêuticos e 

 Processos automatizados com foco em prevenção e bem-estar. 

Segundo o mesmo relatório, a UnitedHealth está avaliando os hospitais em critérios de taxas 

de readmissão hospitalares, taxas de mortalidade para certas doenças, taxas de infecções 

hospitalares e satisfação do paciente.  

Os médicos, seriam avaliados de acordo com números de visitas dos pacientes aos prontos 

socorros, taxa de internação e screenings preventivos e outras variáveis semelhantes. 

 

Fee-For-Value 2.0 

O Fee-For-Value ainda nem se tornou realidade e algumas organizações já pensam em uma 

nova versão. Nesta, o paciente também seria responsável pelo sucesso do sistema. A proposta 

é dar descontos aos pacientes que mantiverem hábitos de vida mais saudáveis. Entende-se que 

a evolução na capacidade de processamento de dados, nos sistemas de analytics e no Big Data, 

já permitem o acompanhamento do paciente em tempo real, de forma a premiar 
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comportamentos que contribuam com a sobrevivência de todo o sistema. Dessa forma, pessoas 

que realizassem atividades físicas regularmente, não fumassem, bebessem moderadamente etc., 

teriam perfis que permitiriam descontos progressivos. 

De todos os sistemas analisados, por mais que este surja com bastante interesse dos 

principais stakeholders (partes interessadas) do mercado, é ainda o mais embrionário dentre os 

pesquisados. 
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6_CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada demonstrou que as dúvidas quanto a sustentabilidade do atual modelo 

de gestão de saúde em seus vetores de remuneração, custos e consequente acesso, é 

compartilhada por diversos órgãos e entidades tanto na espera pública quanto privada. 

Também foi possível verificar que uma das consequências mais marcantes do descolamento 

dos custos de saúde com a realidade de grande parte da população é o aumento significativo da 

judicialização na saúde, com o número de processos, em ambos os setores, público e privado, 

subindo ano após ano.  

A resposta a esta equação cruel está surgindo de várias fontes. Uma delas, e talvez aquela 

com maiores possibilidades reais de agir diretamente no descontrole dos custos de saúde, são 

as iniciativas referentes as formas de remuneração atualmente utilizadas. Grande parte dos 

principais stakeholders (partes interessadas) de saúde já concordam que o modelo fee-for-

service, atualmente predominante, pode ser considerado ultrapassado e desalinhado ás 

necessidades atuais da sociedade e do próprio sistema, contudo, a dificuldade de implantação 

prática de modelos considerados mais promissores, como os baseados em valor, ainda é um 

gigantesco desafio como bem retratado no artigo “Does value-based pay have a future?” do 

portal Medical Economics pertencente ao MJH Life Sciences em associação com o Hospital 

John Hopkins. 

Neste sentido, o vetor tecnologia suge como uma alternativa que aparentemente, promete 

retornos reais mais próximos, entretanto, apesar de existirem alternativas viáveis já em 

progresso, questões legais, éticas e morais ainda precisam ser equacionadas e as próprias 

tecnologias precisam ser testadas em ampla escala de forma a mensurar de forma mais clara, 

seus efetivos ganhos financeiros. 

Assim sendo, apesar de existirem pesquisas em diversos setores que podem reverter o 

quadro atual de forma profunda e em pouco tempo, com base nos dados pesquisados, considera-

se que as iniciativas em andamento e as perspectivas de mudanças no curto prazo não serão 

suficientes para reduzir os custos em saúde e consequentemente aprimorar ou até mesmo manter 

o acesso a saúde da população.  

Ressalta-se, entretanto, que existe a necessidade de aprofundamento e ampliação em 

diversos dos pontos apresentados nesta pesquisa de forma a ampliar a discussão e, até mesmo, 

trazer novos olhares e perspectivas sobre as observações realizadas. Como sugestão de novos 

trabalhos, acreditasse que estudos mais aprofundados sobre os modelos de remuneração e a 
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capacidade disruptiva de cada uma das tecnologias aqui apresentadas seriam de grande 

contribuição para a academia e para a sociedade.  
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