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Resumo 
Fenômeno já conhecido e estudado na Europa, o envelhecimento populacional tem se mostrado evidente no 

perfil populacional brasileiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pode afetar o 

equilíbrio das políticas de seguridade, demandando revisão de cálculos atuariais e de redirecionamento das 

políticas de saúde para atendimento a uma população com expectativa de vida maior e com maior proporção de 

idosos. O objetivo do estudo é analisar a influência do envelhecimento populacional sobre o custeio da saúde no 

Estado do Rio de Janeiro. Ademais, confrontamos o histórico de previsão e de realização orçamentária com a 

projeção da população idosa do Estado do Rio de Janeiro, verificando-se uma tendência de crescimento de gastos 

em índices superiores ao observado no crescimento de população idosa, configurando-se ponto de atenção ao 

planejamento público. 
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1 - Introdução  

 

O envelhecimento da população brasileira é um processo iniciado um pouco antes 

da década de 1970 (CARVALHO e GARCIA, 2003). O aumento na proporção de idosos na 

população foi induzido pela queda da taxa de mortalidade infantil, associada à queda da taxa 

de fecundidade, e o aumento da expectativa de vida da população (BLOOM, 2011). Os 

índices registrados no Brasil na época demostram que a população já se encontrava em 

processo de envelhecimento e que, normalmente, esses índices são menores em países em 

desenvolvimento do que no mundo desenvolvido, contudo, no futuro, este padrão deverá se 

alterar (CLOSS e SCHWANKE, 2012). 

 

Uma diferença fundamental entre os fatores que levaram a transição 

epidemiológica dos países mais desenvolvidos e aqueles que se observam, hoje, nos países 

subdesenvolvidos é o processo contínuo das melhores condições de saneamento, novas 

tecnologias de tratamento médico que aumentam a expectativa de vida dessas populações, 

além da queda nas taxas de fecundidade, levando também ao aumento da proporção de idosos 

na população. Lembramos que países europeus, como a Inglaterra, começaram a lidar com 

este processo quando estes experimentavam anos de prosperidade econômica proveniente da 
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segunda Revolução Industrial, ao contrário do Brasil que não foi um processo de 

envelhecimento natural, mas sim, "artificial", em que muitos sobrevivem, apesar de suas 

condições de vida, simplesmente, porque recebiam imunização ativa contra determinadas 

doenças ou tratamento específico, para outras (KALACHE, 1987). 

 

O assunto em questão ganha importância por tratar-se de fenômeno já ocorrido em 

outros países com níveis sócio-econômicos satisfatórios, sendo impossível reversão, na 

sociedade brasileira, em tempo suficiente sem que ocorram prejuízos ou impactos ao sistema 

de seguridade, até então vigente. A despeito das mudanças recentes nas regras da previdência, 

como resposta do poder público frente ao desequilíbrio das contas do sistema previdenciário, 

é necessário também o planejamento das políticas de saúde pública para evitar taxas de 

morbidade elevada, contemplando desde a necessidade crescente de mão-de-obra na área da 

saúde, até o correto planejamento das necessidades orçamentárias para o custeio da saúde 

pública. (BRASIL, 2013). Neste sentido, Camarano (2011) acrescenta: 

As perspectivas que se colocam para o médio prazo são a de continuação do 

processo de envelhecimento populacional. Os idosos dos próximos 30 anos já 

nasceram; nasceram num regime de fecundidade elevada, beneficiaram-se da 

redução da mortalidade infanto-juvenil, da mortalidade adulta e estão se 

beneficiando agora da queda da mortalidade nas idades mais avançadas. São os 

babyboomers se transformando nos elderlyboomers. As taxas de mortalidade da 

população idosa vão desempenhar um papel importante na dinâmica de crescimento 

desse segmento e, principalmente, da população “muito idosa”. (CAMARANO, 

2011, p 1). 

 

A capacidade de financiar os sistemas de Saúde vem sendo ameaçada na maior 

parte dos países devido a mudanças no perfil demográfico, pois gera aumentos significativos 

nos custos de programas médicos e sociais. O idoso consume muitos recursos para o 

tratamento doenças crônicas e múltiplas durante longos períodos e que requer intervenções 

contínuas (VERAS, 2008). 

 

Assim, nos perguntamos: os efeitos do envelhecimento populacional sobre o 

custeio da saúde pública são evidentes e impactam o custeio da saúde no Estado do Rio de 

Janeiro? 

 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo geral “analisar a influência que o 

envelhecimento da população do Estado do Rio de Janeiro exerce sobre o custeio da saúde 

pública”. A fim de subsidiar o alcance deste objetivo, o trabalho buscou identificar a 
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correlação entre o envelhecimento populacional e custeio da saúde pública, a aderência entre 

previsão e realização de gastos com saúde pública e, por fim, realizar uma projeção dos gastos 

esperados com a saúde no Estado do Rio de Janeiro. Com isso, ao utilizar como base a 

produção acadêmica disponível a respeito do tema, foi possível ampliar o conhecimento do 

problema em questão e angariar a compreensão da dinâmica do processo. Este conhecimento 

aliado ao trabalho de pesquisa permite chegar a conclusões no sentido de minimizar os efeitos 

do envelhecimento populacional sobre as contas públicas e proporcionar serviços de melhor 

qualidade à sociedade. Apresentaremos no referencial teórico uma revisão bibliográfica a 

respeito do tema, a partir de trabalhos publicados a respeito do assunto. Em seguida 

apresentaremos a metodologia da nossa pesquisa, os resultados alcançados e conclusões 

quanto aos resultados. 

 

 

2 - Referencial Teórico 

 

2.1 Envelhecimento Populacional no Brasil e no Mundo 

 

A transição demográfica é um processo caracterizado “pela passagem de um 

regime demográfico em que as taxas de natalidade e mortalidade são altas para outro, em que 

estas taxas passam a reduzir e se tornam baixas” (GIACOMELLI et al, 2016, p.166), 

provocando aumento na proporção de idosos na população. Segundo Giacomelli et al (2016), 

essa transição é constituída por quatro fases, descritas no Quadro 1. 

Quadro 1: Fases da transição demográfica. 

 
Fonte: GIACOMELLI et al (2016, p.167). 
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Este processo desenvolveu-se de forma diferenciada em países desenvolvidos em 

relação aos países em desenvolvimento, conforme descrito por Lebrão (2007, apud 

Giacomelli et al, 2016): 

a ocorrência gradual do processo de transição demográfica é característica dos 

países desenvolvidos, nos quais o processo iniciou lentamente e levou mais de 200 

anos para chegar em sua fase final, onde o crescimento da população é nulo ou 

negativo e o perfil etário é elevado. No entanto, uma transição demográfica 

comprimida é característica de países em desenvolvimento, nos quais as 

consequências deste processo surgem em menos de 100 anos, é o caso do Brasil. 

(LEBRÃO apud GIACOMELLI, 2016, p.165) 

 

Ou seja, a velocidade com que o envelhecimento populacional tem ocorrido no 

Brasil é superior àquela observada nos países desenvolvidos. O processo de envelhecimento 

da população brasileira tem início pouco antes da década de 1970, quando se observa a 

primeira queda na taxa de fecundidade, de 6,1 (nos anos 1930) para 5,8 filhos por mulher, 

chegando a 2,3 em 2000 (CARVALHO e GARCIA, 2003). Hoje, a taxa de fecundidade no 

Brasil é de 1,73 filhos por mulher (IBGE, 2015). Carvalho e Garcia (2003) exemplificam o 

caso da Inglaterra, que inicia o declínio das taxas de fecundidade em 1870, com uma taxa de 

fecundidade de 5,3, necessitando de 100 anos para atingir uma fecundidade de 2,2 

(equivalente a uma redução de 58%). O Brasil necessitou de apenas 30 anos para reduzir a 

taxa de fecundidade de 5,8 em 1970 para 2,3 em 2000, ou seja, uma redução de 60%. Ao 

iniciar este declínio em 1870, a Inglaterra já possuía 7,4% da população com idade superior a 

60 anos. No Brasil, em 1970 apenas 5,1% da população apresentava idade superior a 60 anos. 

Como resultado, na Inglaterra, em 60 anos (1930) a população idosa passou a representar 

11,6% da população total (um aumento de 56%) ao passo que no Brasil em apenas 30 anos 

(2000) a população idosa passa a representar 8,6% da população (um aumento de 69%).  

 

 

Assim, Carvalho e Garcia (2003) ao comparar o processo de envelhecimento da 

população ocorrido nos países europeus com o que ocorre no Brasil, apontam os agravantes 

no caso brasileiro: a fecundidade na Inglaterra partiu de um patamar menor que o Brasil ao 

iniciar o declínio; este ocorreu de forma sustentada e em ritmo menor e a proporção de idosos 

nos países europeus era maior que a observada na população brasileira. Para os autores, em 

função da queda de fecundidade, os problemas do envelhecimento da população se dariam por 

aumento da proporção de idosos na população total. As projeções do IBGE (2013) 

evidenciam aumento da população brasileira até 2045, enquanto a população acima de 60 
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anos cresce em número e em proporção até o final da curva projetada, em 2060. No gráfico 1, 

podemos visualizar esta variação na projeção até 2060: 

 

Gráfico 1: População brasileira projetada nas faixas etárias até “59” anos e “a partir de 60 anos”. 

 

Fonte: IBGE (2013). 

 

Para Bloom (2011), a transição demográfica ocorre inicialmente por uma queda 

na mortalidade infantil e, posteriormente, ocorre por uma queda nas taxas de fecundidade. 

Esta se relaciona com padrões da sociedade como, por exempo, o acesso a contraceptivos e 

maior participação da mulher no mercado de trabalho, ao passo que aquela se relaciona com 

as melhorias na saúde pública, nos avanços da medicina, e no aumento da renda e no controle 

de vetores, causadores de doenças. Assim, até que se observe a queda de fecundidade, há um 

alargamento da base da pirâmide etária, evidente no caso brasileiro conforme verificamos no 

Gráfico 2. Carvalho e Garcia (2003) acrescentam ainda que a redução da mortalidade, apenas 

quando concentrada nas faixas etárias mais avançadas, seria capaz de provocar 

envelhecimento da população. 
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Gráfico 2: Distribuição da população por sexo, segundo grupos de idade no Brasil. 

 

Fonte: IBGE (2010), Dados do censo de 2010. 

 

Carneiro et al (2013) apontam que o aumento do número de idosos provocará 

aumento na despesa com saúde, além do que, o aumento da expectativa de vida deve causar 

mudança no perfil de doenças prevalentes nesta população. Nasri (2008) utiliza o termo 

“transição epidemiológica”, como fenômeno decorrente da transição demográfica, em que o 

perfil de doenças na população idosa passa a ser representado, principalmente, por doenças 

crônicas.  

 

2.2 Impacto do Envelhecimento Populacional no Custeio da Saúde Pública 

 

Nunes (2004) estudou o custo da saúde nas faixas etárias, aplicando “taxas de 

utilização” como medida da utilização dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) pelas 

faixas etárias. O autor afirma que as taxas de utilização nas idades avançadas se elevam, 

sendo até três vezes superiores na faixa acima de 80 anos, se comparada com a faixa etária 

entre 55 e 59 anos. Segundo o autor, a elevação do custo de atenção à saúde do idoso seria 
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função direta à maior utilização dos serviços, não se relacionando com o custo dos 

procedimentos. Ao contrário, o custo dos procedimentos seria decrescente nestas faixas 

etárias. 

 

Os resultados encontrados por Berenstein e Wajnman (2008) são semelhantes, no 

que diz respeito à diminuição na utilização de procedimentos invasivos pelas faixas etárias 

mais elevadas, para as quais são requeridos procedimentos mais simples e baratos. As autoras, 

no entanto, apontam que procedimentos de alta tecnologia quando disponíveis às faixas 

etárias mais idosas tendem a aumentar o custo. 

  

Nessa linha, Carneiro et al (2013) afirmam que:  

a dinâmica demográfica tem um efeito menor sobre os gastos agregados no futuro 

que outros componentes, como a frequência de utilização e o gasto por atendimento. 

Estes estão muito mais relacionados à oferta de bens e serviços, ao estado de saúde 

da população e à incorporação tecnológica no setor. (CARNEIRO et al, 2013, p. 

102). 

 

Segundo Perez (2008) um aumento de gastos com o sistema de saúde em função 

do aumento da população idosa, diz respeito apenas a uma pequena parcela da população 

idosa, a responsável pelo uso desproporcional de recursos, sugerindo que os custos elevados 

seriam causados, principalmente, por internações em uma parcela fragilizada dos idosos. O 

autor sugere para esses, a utilização de métodos para melhor direcionamento das ações aos 

indivíduos com perfil adequado, como a Probabilidade de Internações Repetidas, com vistas a 

melhorar a relação custo-efetividade dos programas voltados a essa população.  

 

Este efeito foi evidenciado por Miranda et al (2016) ao analisar dados do SUS em 

Recife-PE. Entre os anos de 1998 e 2013 houve um aumento de 24,5% no número de 

internações pelo SUS em Recife-PE, contra um aumento de 45% no custo médio das 

internações, sugerindo que os procedimentos tenham se tornado mais complexos. Entretanto, 

apesar do aumento no número total de internações, houve redução na quantidade de 

internações para cada 1.000 idosos, evidência do aumento da população idosa absoluta, porém 

demonstrando melhoria na qualidade de vida do idoso, ao demandar menos internações 

(MIRANDA et al, 2016). 
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Vale ressaltar a importância da capacitação e de formação de pessoas para cuidar 

adequadamente de idosos, independente do papel desempenhado neste processo: 

Há necessidade também da capacitação de recursos humanos não só no âmbito 

profissional como no leigo, junto às organizações comunitárias e famílias, às quais 

cabe, muitas vezes, o cuidado de idosos comprometidos. Nesse sentido, há de se 

estimular as instituições de ensino superior, os centros formadores de opinião, bem 

como as entidades governamentais, a priorizarem a instrumentalização dessas 

pessoas que quase sempre são cuidadores informais de idosos [...], são igualmente 

importantes e precisam ser estimulados programas de educação permanente, 

destinados a pessoas em processo de envelhecimento, que forneçam orientações 

básicas para o desenvolvimento do autocuidado. (QUEIROZ et al, 2009, p.33) 

 

Um sistema de saúde organizado, de modo que atenda de forma satisfatória as 

necessidades geradas pelo envelhecimento populacional, torna-se um desafio a ser enfrentado 

com urgência: 

Com o envelhecimento da população e a menor relação entre população ativa e 

dependente, sem uma estrutura familiar capaz de dar suporte aos idosos e carentes 

de estruturas de apoio para essa população, a sociedade deve estar consciente do 

preço que terá de pagar e do custo crescente da assistência à população idosa. E o 

Estado deve estar preparado para o provimento de políticas específicas, para o 

financiamento de estruturas de apoio, bem como para o monitoramento das suas 

atividades. Garantindo, assim, uma atenção integral, reconhecendo suas 

características e especificidades e consagrando sua qualidade de vida. Este é o 

desafio para a sociedade e para o Estado nas próximas décadas. (MIRANDA et al, 

2016, p.518) 

 

Tendo em vista os estudos realizados pelos autores supracitados, constatamos que 

os serviços do SUS são mais utilizados por crianças menores de um ano e pela população 

idosa, e que os custos com procedimentos, sejam eles invasivos ou não invasivos, tendem a 

decrescer nas faixas etárias mais elevadas. Contudo, com o aparecimento e utilização de 

novas tecnologias para tratamento de enfermidades mais recorrentes em idosos, esses custos 

tendem a se elevar cada vez mais. Além disso, a parcela da população com idade avançada 

que gera maiores custos é aquela que apresenta uma sáude frágil, isto é, que apresenta 

sintomas como perda de peso involuntária, fadiga, fraqueza, diminuição da velocidade de 

caminhada e baixa atividade física, o que demanda internações, tratamentos mais complexos, 

exames mais sofisticados e acesso a médicos especialistas. E, outro aspecto, não direcionado a 

doenças, mas que garante uma boa qualidade de vida ao idoso é o suporte social, pois através 

da capacitação de pessoal se garantirá uma vida mais saudável. 
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3 - Metodologia 

 

Esta pesquisa, conforme descrito por Gerhardt e Silveira (2009, p.35), classifica-

se quanto à natureza em aplicada, pois “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”. Quanto à 

abordagem, trata-se de pesquisa qualitativa, pois “não se preocupa com representatividade 

numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão” (GERHARDT e SILVEIRA 

2009, p.31). Assim, podemos dizer que o presente artigo busca melhor compreensão de um 

problema encontrado na realidade, os efeitos do envelhecimento populacional sobre o custeio 

da saúde pública, gerando conhecimentos capazes de auxiliar a busca por soluções que 

possam minimizar seus efeitos na sociedade. 

 

Tomando por base a classificação de Vergara (2004), quanto aos fins, trata-se de 

pesquisa descritiva, pois: 

expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode 

também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação. (VERGARA, 2004, p.47) 

  

Desta maneira, esta pesquisa procura correlacionar o aumento dos gastos com o 

custeio da saúde pública e o aumento da proporção de idosos na população. 

 

Esta é uma pesquisa bibliográfica, pois buscamos conhecer “quais as pesquisas 

que já foram desenvolvidas ou estão em desenvolvimento sobre tal tema” (ZANELLA, 2009, 

p.32). 

 

Trata-se ainda de pesquisa documental, pois, segundo Mattar (1999) apud Zanella 

(2009, p.33) é a pesquisa realizada em diversas publicações, dentre elas as publicações do 

governo e suas instituições. Nesta pesquisa, utilizamos dados publicados em sites oficiais de 

governo e suas instituições como base para nossas análises, assim como livros e periódicos 

que tratam do tema como referencial, obtidos na internet. Desta maneira, segundo Vergara 

(2004, p.47), esta pesquisa documental, quanto aos meios de investigação, classifica-se como 

pesquisa telematizada, pois ”busca informações em meios que combinam o uso de 

computador e de telecomunicações. Pesquisas na Internet são um exemplo”. 
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Assim, os dados de previsão e de execução orçamentária1 foram extraídos do site 

Portal Tranparência do Governo do Estado do Rio de Janeiro e as projeções da população 

foram extraídas do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Foram obtidos os 

dados de Dotação Inicial e Empenho das Despesas Correntes, no que se refere à “função 

saúde” em suas subfunções Atenção Básica, Assistência Hospitalar e Ambulatorial e Suporte 

Profilático e Terapêutico. 

 

A Dotação Inicial da despesa reflete ao montante de créditos orçamentários 

aprovado na Lei Orçamentária Anual em sua visão inicial, ou seja, antes de qualquer alteração 

que tenha sido aprovada durante a execução orçamentária. 

Durante a execução do orçamento, as dotações inicialmente aprovadas na LOA 

podem revelar-se insuficientes para realização dos programas de trabalho, ou pode 

ocorrer a necessidade de realização de despesa não autorizada inicialmente. Assim, a 

LOA poderá ser alterada no decorrer da sua execução por meio de créditos 

adicionais, que são autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente 

dotadas na LOA. (BRASIL, 2017) 

 

Nossa opção em utilizar a Despesa Empenhada na análise de aderência da 

realização à previsão justifica-se por esta refletir toda a despesa do governo respeitando-se o 

Princípio Contábil de Competência2: 

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 

[...]II - as despesas nêle legalmente empenhadas.  

[...]Art 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. (BRASIL, 1964) 

 

Para este trabalho, extraímos os dados das despesas referentes ao período de 2007 

a 2016, contemplando apenas despesas do governo estadual com unidades e serviços de saúde 

próprios, não contemplando despesas com transferências para os municípios. A fim de 

permitir maior coerência na análise de valores de Despesa entre exercícios, estes valores 

foram convertidos a valor presente segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo – IPCA dos respectivos anos do período em análise. 

 

A análise dos dados levantados foi realizada utilizando-se o cálculo do 

Coeficiente de Correlação de Pearson, como método estatístico para verificar a existência de 

                                                 
1 Execução Orçamentária é o processo que consiste em programar e realizar despesas levando-se em conta a 
disponibilidade financeira da administração e o cumprimento das exigências legais. (BRASIL, 2015) 
2 Por este princípio, as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que 
ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou 
pagamento. (CFC, 2008, p.14) 
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correlação entre a variação dos custos com a saúde e variação do número de idosos no Estado. 

O Coeficiente de Correlação Linear de Pearson, segundo Lira (2004, p. 35) é o “método 

usualmente conhecido para medir a correlação entre duas variáveis”. Este cálculo foi 

realizado no aplicativo Microsoft Excel, utilizando a fórmula “PEARSON”. Em conjunto com 

a análise do Coeficiente de Pearson, utilizamos o Diagrama de Dispersão, que permite uma 

visualização gráfica do sentido das variações, podendo as correlações ser “positivas (à medida 

que a variável x aumenta a variável y também aumenta) ou negativas (à medida que a variável 

x aumenta a variável y diminui) ” (TAVARES, 2011). 

 

A análise qualitativa das previsões orçamentárias foi realizada comparando-se a 

Dotação Inicial à Despesa Empenhada, mediante cálculo das variações nos exercícios de 2007 

a 2016. 

 

Para a realização da projeção de gastos, utilizamos a variação média no aumento 

de gastos verificada nos dados históricos relativa à variação da população idosa no mesmo 

período (2007 a 2016). A partir desta relação entre variação do orçamento e variação da 

população idosa, utilizamos variação no período de 2017 a 2027 projetada pelo IBGE (2013) 

como base projetar a Dotação Inicial dos exercícios futuros. 

 

Não há intenção de generalizar os resultados obtidos por meio desta metodologia, 

servindo esta pesquisa apenas como base para o desenvolvimento deste trabalho, podendo 

este ser posto à prova futuramente por outros pesquisadores. 

 

 

4 - Resultados e Discussão 

 

O presente tópico trata da descrição dos dados coletados no site Portal 

Transparência do Governo do Estado do Rio de Janeiro e no site do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística e discussão dos resultados. 

 

Com base na análise realizada do Coeficiente de Correlação, atestamos a 

existência de correlação entre o aumento da população idosa e o aumento de Despesa 

Empenhada pelo poder público. O Quadro 2 apresenta os dados utilizados no cálculo, que 
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resultam em um coeficiente 0,87. Segundo Tavares (2011), “a relação entre duas variáveis é 

tanto mais estreita quanto mais o coeficiente se aproxima de 1 ou –1”, significando que “se o 

coeficiente for positivo, as duas características estudadas tendem a variar no mesmo sentido”. 

Assim, este resultado aponta relação direta entre as variáveis. 

 
Quadro 2 – Séries históricas – Despesa Empenhada (valor presente) e População de Idosos. Estado do Rio de 

Janeiro. 

Ano Empenho (R$) N° de Idosos

2007 2.510.050.856,79  1.805.295          

2008 2.926.178.432,40  1.868.266          

2009 2.779.796.393,14  1.935.655          

2010 2.701.086.340,31  2.006.806          

2011 2.894.513.848,99  2.082.050          

2012 3.473.500.008,52  2.161.495          

2013 4.526.934.112,64  2.244.873          

2014 4.767.394.250,46  2.331.962          

2015 4.585.632.350,33  2.422.487          

2016 4.085.933.150,18  2.516.245           
Fonte: IBGE (2013) e Portal Transparência (2017). 

 

A fim de corroborar o resultado obtido no cálculo do Coeficiente de Pearson, 

analisamos a dispersão dos dados do Quadro 2, originando um Diagrama de Dispersão - 

Gráfico 3. O Diagrama de Dispersão evidencia correlação linear positiva entre as variáveis, 

pois ocorre uma tendência de aumento de Despesa Empenhada a cada aumento no número de 

idosos. 

 
Gráfico 3 – Diagrama de dispersão Despesa Empenhada x Número de Idosos 

 
Fonte: IBGE (2013) e Portal Transparência (2017). 
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Os dados do Quadro 2 evidenciam um aumento de gastos da ordem de 64% para 

um aumento de 39% da população idosa, equivalente a um aumento médio de 5,7% ao ano no 

custo a cada ano, acompanhando um aumento de 3,7% por ano da população idosa. Esta 

tendência de aumento de custos é esperada, devido ao aumento das taxas de utilização pelas 

faixas etárias mais elevadas, conforme descrito por Nunes (2004).  

 

A existência de correlação linear positiva entre aumento da população idosa e 

aumento de gastos com a saúde, como função do aumento das taxas de utilização de serviços 

de saúde nos permite projetar um orçamento futuro, que pode ser visto no Gráfico 4. Esta 

projeção de gastos com a saúde pública considera o percentual histórico de crescimento de 

gastos (em média 5,7% ao ano para 3,4% ao ano de aumento no número de idosos). A 

projeção gerada apresenta-se bastante aderente à tendência Linear do histórico de previsão 

orçamentária. Observa-se que a linha de Dotação Inicial apresenta coeficiente angular maior 

que a projeção da população idosa publicada pelo IBGE. 

 
Gráfico 4 – Projeção: Dotação Inicial e Número de Idosos no Estado do Rio de 

Janeiro.

 
Fontes: IBGE (2013), Portal Transparência (2017). Elaborado pelo autor (2017). 

 

O Gráfico 5 compara Dotação Inicial com Empenho no período de 2007 a 2016, 

evidenciando a aderência da realização à previsão. 
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Gráfico 5 – Aderência Orçamentária: Previsão x Realização (R$ Bilhões) no Estado do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Portal Transparência, 2017. 

 

A análise da aderência orçamentária evidencia, para o período de 2007 a 2016, 

uma realização 3,4% superior à dotação inicial. Esta análise permite aferir o nível de precisão 

do orçamento realizado, evidenciando em quais exercícios a realização de gastos superou ou 

manteve-se abaixo da previsão e em que proporção. A projeção de custos foi realizada com 

base na Dotação Inicial, assim, a aderência orçamentária confere maior confiabilidade à 

projeção. 

 

 

5 - Conclusões 

 

O coeficiente de Pearson calculado, associado à análise do Diagrama de Dispersão 

evidencia forte relação direta entre população idosa e os gastos com saúde pública. No 

entanto, este aumento não ocorre na mesma proporção nas duas variáveis. A cada aumento da 

população idosa, observamos um aumento nos gastos com a saúde, porém em maior 

proporção. Esta tendência é preocupante se considerarmos a capacidade de arrecadação do 

Estado em um cenário de redução da população mais jovem, responsável por grande parte da 

arrecadação do Estado. Vale ressaltar que, segundo os dados do IBGE (2013), a população 

total do Estado do Rio de Janeiro encontra-se estabilizada, apresentando, desde 2014, redução 

da faixa etária abaixo de 60 anos, o que deve influenciar, ainda, a oferta de mão-de-obra para 

os serviços de saúde.  

 

Observamos no período de 2007 a 2016 uma realização orçamentária 3,4% 

superior à Dotação Inicial, ocorrendo em alguns anos um forte descolamento, como em 2008 
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(+23%). Na maioria dos casos, a realização mostrou-se superior à Dotação Inicial, exceção 

apenas aos anos de 2007, 2010 e 2016, este último em decorrência da limitação de Empenho 

em função da baixa arrecadação neste ano. Concluimos que, no geral, a previsão orçamentária 

tem sido conservadora. Assim, podemos inferir que, considerado o crescimento da previsão 

orçamentária nos últimos 10 anos, a projeção realizada para Dotação Inicial segundo o 

coeficiente de crescimento (5,7% ao ano) reflete valores inferiores ao que de fato devem ser 

realizados no futuro. 

  

Nos anos de 2015 e 2016 observamos uma tendência de redução de gastos com a 

saúde, no entanto esta redução pode ser associada à crise financeira do Estado do Rio de 

Janeiro, que acaba por acentuar a precarização da qualidade dos serviços prestados à 

população. Portanto, esta tendência não deve influenciar a escalada das previsões 

orçamentárias futuras. 

 

O envelhecimento é um processo irreversível e isto é bem claro na fala de 

Camarano (2011) citada anteriormente, onde a autora afirma que os idosos de amanhã já 

nasceram. Acrescentamos a esta fala que a população mais jovem que deveria ter nascido para 

suportar os gastos destes idosos não nasceram. Assim, estas variáveis não podem ser 

modificadas, devendo o gestor público estar atento a outras variáveis que influenciam a 

variação dos gastos da saúde pública, como novas tecnologias, propiciando a diminuição nos 

preços procedimentos e medicamentos, além de melhor direcionamento das ações de saúde, o 

que poderia reverter a tendência de aumento dos gastos. 

 

Dentre as limitações desta pesquisa está a ausência de análise das variáveis 

“receita orçamentária” e “transferências entre os entes governamentais”. O assunto ora tratado 

é extenso, não se esgotando neste trabalho. Assim, sugerimos uma análise mais profunda, a 

nível nacional, incluindo no escopo da pesquisa estas variáveis, possibilitando evidenciar a 

correlação do envelhecimento populacional sobre o custeio da saúde pública no país. 
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