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APRESENTAÇÃO

sta publicação corresponde ao Informe Final do Estudo Delphi “Ten-
dências do Sistema de Saúde Brasileiro”,  conduzido no ano 2000 pelo

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). A pesquisa contou com a
colaboração da Agência Espanhola de Cooperação Internacional (AECI) –
por intermédio da Universidade Politécnica de Valência – e o apoio do Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento (BID) – via Rede-IPEA –, do Ministério
da Saúde (MS) e da Universidade de Campinas (UNICAMP).

Tendo como objetivo geral a identificação das principais tendências do
sistema de saúde brasileiro nesta primeira década do século XXI, o estudo
está centrado em questões relativas às seguintes áreas temáticas:

Valores Sociais sobre Saúde
Organização e Estrutura
Aspectos Econômicos
Mercado e Regulação
Recursos Humanos
Ciência e Tecnologia em Saúde
Perfil Epidemiológico

Para alcançar seu objetivo, o Grupo Coordenador da pesquisa contou
com a colaboração de Comitê Assessor, formado por especialistas das sete
áreas temáticas, e com a participação de mais de uma centena de painelistas
identificados como formadores de opinião na área da saúde e escolhidos
entre lideranças políticas, gestores federais, estaduais e municipais do Sistema
Único de Saúde, dirigentes da rede de estabelecimentos públicos de saúde,
dirigentes da rede de estabelecimentos privados, empresários e executivos
privados, docentes e pesquisadores, profissionais de saúde e membros de
organizações da sociedade civil e do Ministério Público.

A relevância do estudo advém do fato de ter conseguido auscultar um grupo
tão seleto e diversificado de formadores de opinião e especialistas sobre um
amplo leque de questões referentes à área da saúde.

Acredito que o estudo seja de grande utilidade para a reorientação (ou
reforço) de políticas, e, sobretudo, para a revisão (ou incremento) de deter-
minadas estratégias setoriais.

E

Roberto Borges Martins
Presidente do IPEA
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1.1 INTRODUÇÃO

s sistemas de proteção social são considerados como elementos essen-
ciais para o desenvolvimento econômico. Em alguns países da Europa,

esses sistemas estão vinculados ao conceito de Estado de Bem-Estar (Welfare
State), que compreende a cobertura universal de serviços sociais básicos, como
educação fundamental, previdência, assistência social e saúde.

É possível distinguir três modelos de Estado de Bem-Estar: total, residual
e compromissário [Caballer e La Rosa, 1995]. O primeiro tem seu paradigma
nos países do norte da Europa, onde o Estado provê, praticamente, todas as
necessidades essenciais no campo social. No segundo – residual –, a participa-
ção do Estado é marginal e focalizada nas camadas mais desfavorecidas. É o
modelo que vigora nos Estados Unidos. Por último, o Estado de Bem-Estar
compromissário, desenvolvido principalmente nos países do sul da Europa, é
um modelo ancorado no compromisso entre o Estado e o mercado, mas
com participação predominantemente pública. O setor privado opera para
o setor público por meio de contratos. Essa fórmula vem sendo amplamen-
te utilizada no setor de saúde.

Alguns autores [Espin-Andersen, 1985a; Ochando, 1999] explicam o cres-
cimento do Estado de Bem-Estar como um processo de desmercantilização
dos bens públicos impulsionado pelo poder de mobilização da classe traba-
lhadora. Ou seja, uma progressiva substituição das relações de mercado por
direitos sociais, o que leva à progressiva universalização da política social. Tal
concepção, característica da social-democracia, explica o crescimento do Es-
tado de Bem-Estar nos países europeus. Seus defensores [Espin-Andersen,

O



1 3
•

1 TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS NA ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE

1985b; Himmelstrand, Ahrne e Lundberg, 1981], como argumenta Ochan-
do, consideram que as variáveis político-ideológicas, que representam os re-
cursos de poder da classe trabalhadora no ambiente político e sindical, têm
contribuído para impulsionar o gasto público social para chegar, por fim, ao
Estado de Bem-Estar.

1.2 CRISE DO ESTADO DE BEM-ESTAR

Depois de sua forte expansão no pós-guerra (1945), e tendo atingido o
seu apogeu nos anos 1970, o Estado de Bem-Estar entrou em crise cujas
causas não são somente de natureza econômica. Outros dois grupos de fato-
res, não menos complexos, também estão na raiz da crise: (i) os fatores exó-
genos, que afetam a relação entre o Estado e a sociedade civil; e (ii) os fatores
endógenos, que afetam a própria organização do Estado [Benedetti, Dall’Agata,
Grazioli e La Rosa, 1985].

Entre as causas exógenas, destaca-se a emergência de novos sujeitos e de
novas necessidades que requerem respostas diferenciadas e mudanças pro-
fundas de natureza sociocultural. As causas endógenas mais importantes são
a perda de correlação entre o incremento dos gastos fiscais e o aumento da
qualidade dos serviços em termos de satisfação do usuário, bem como a
falta de modelos de gestão dirigidos às especificidades do setor público.

Para superar a crise e, ao mesmo tempo, oferecer à sociedade respostas a
necessidades que Estado e mercado não conseguem satisfazer, começa a ter
expressão uma outra via, denominada por diferentes autores de trabalho de
cívico [Beck, 2000a], economia social [Caballer, Sanchez e Vivas, 1994] ou setor não
lucrativo. As organizações não governamentais (ONG), fundações e cooperati-
vas, que conformam esse terceiro setor, estão se convertendo, em muitos paí-
ses, em uma nova fonte de bem-estar social [Beck, 2000b].

As reformas do setor de saúde desenvolvidas durante as duas últimas
décadas, em diversos países, podem ser enquadradas nesse contexto de crise
e transformação que tem experimentado a idéia de Estado de Bem-Estar
em sua concepção tradicional.

1.3 MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE: FINANCIAMENTO E TIPOLOGIA

Os dois principais modelos de sistema de saúde que apareceram na Eu-
ropa no princípio do século XX foram: (i) o modelo contributivo ou germânico
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(modelo Bismark), ancorado no financiamento por cotização de trabalhado-
res e empresários; e (ii) o anglo-saxão ou assistencial (modelo Beveridge), finan-
ciado por impostos gerais. Esses dois modelos constituem as bases dos siste-
mas de saúde modernos.

Os sistemas de saúde baseados nos seguros sociais foram introduzidos na
Alemanha em 1883 e, em seguida, na Bélgica (1884), na França (1888) e em
Luxemburgo (1901). Por sua vez, os sistemas tipo sistema nacional de saúde
(SNS) têm sua origem na Inglaterra em 1948. Posteriormente, alguns países euro-
peus (Itália, Grécia, Portugal, Espanha) também adotaram modelo similar.

Na América Latina [Musgrove, 2000], diversos países optaram pela com-
binação desses dois modelos clássicos. Assim, paralelamente a um sistema de
seguridade social de cobertura restrita ao setor formal da economia, agrega-
ram, em geral por meio dos respectivos ministérios da Saúde, redes públicas
(semelhantes às do SNS) com o propósito de cobrir o restante da população.
O resultado, na maioria dos casos, tem sido a configuração de modelos
desiguais e segmentados, nos quais as prestações da previdência social são
muito superiores àquelas proporcionadas pelos ministérios de Saúde Pública.

A participação relativa desses dois subsistemas no financiamento explica,
em alguma medida, as diferenças qualitativas e de cobertura entre ambos.
O financiamento originário de impostos gerais, uma característica dos sistemas
de acesso universal, como o SNS inglês, é, segundo dados da OMS, integral em
apenas nove países − quase todos, com exceção do Brasil, de pequena
dimensão geográfica e populacional: Trinidad e Tobago, Suriname, Jamaica,
Haiti, Guiana, Cuba, Belize, Barbados, Bahamas e Brasil (gráfico 1).

A inclusão do Brasil nesse conjunto parece insólita. O financiamento do
sistema público de saúde brasileiro é basicamente originário de contribuições
sociais vinculadas à seguridade social e, portanto, destinadas ao custeio do
seguro social, da assistência social e da saúde. Entre essas fontes está a contri-
buição sobre a folha de salários (empregados e empregadores), mas esta,
desde 1993, vem sendo destinada exclusivamente ao financiamento da Previ-
dência Social (pensões e aposentadorias). As demais contribuições sociais,
apesar dessa denominação, têm características de impostos.1

1
Para o governo federal, a expansão da carga tributária via contribuições sociais tem pelo
menos três vantagens. Primeiro, porque, de acordo com a Constituição, as contribuições
podem ser recolhidas noventa dias depois de sua criação; os impostos, ao contrário, só podem
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GRÁFICO 1 − PROPORÇÃO DO GASTO PÚBLICO DE SAÚDE FINANCIADO COM
IMPOSTOS FRENTE AO FINANCIADO COM A SEGURIDADE SOCIAL NOS PAÍSES
DA AMÉRICA LATINA

Fonte dos dados: OMS (1997). Elaboração própria.

O gasto per capita em saúde apresenta grande variação entre os diferentes
países da América Latina, assim como a proporção entre público e privado,
como se observa no gráfico 2.

ser cobrados  no exercício seguinte ao de sua criação. Segundo, porque – como também prevê
norma constitucional – os recursos oriundos dessas contribuições não estão sujeitos à partilha
automática com estados e municípios, como acontece com os impostos gerais. E terceiro,
porque a criação (ou aumento de alíquota) de uma contribuição social – como no caso da
CPMF – justificada pela necessidade de recursos adicionais para saúde parece ser mais facil-
mente aceita pela sociedade do que um imposto de destinação inespecífica.
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GRÁFICO 2 − GASTO PER CAPITA1 EM SAÚDE, PÚBLICO E PRIVADO, EM PAÍSES
DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE, 1997

(Em US$)

Fonte dos dados: OMS (1997). Elaboração própria.
Nota: 1Gasto per capita em dólares ao câmbio oficial.

Segundo as características particulares dos países da América Latina e do
Caribe, identificam-se quatro modelos organizacionais de sistemas de saúde:2

(a) Sistemas públicos integrados: são aqueles em que os setores públicos e a
seguridade social se unem e estabelecem um sistema de saúde de acesso
universal. Nesse caso, o setor privado é residual, ou pouco mais que isso,
e seu papel é cobrir as necessidades daqueles que voluntariamente desejam uma cobertura
suplementar aos serviços cobertos pelo setor público integrado. O financiamento e a
provisão são públicos. Esse modelo, inspirado no SNS inglês, foi estabelecido

2
 Ver também a classificação que fazem Londoño e Frenk (1996).

Bahamas

Argentina

Uruguai

Barbados

Brasil

Chile

Colômbia

México

Panamá

Costa Rica

El Salvador

Belize

Venezuela

Jamaica

Peru

Cuba

Paraguai

Rep. Dominicana

Equador

Bolívia

Honduras

Guiana

Guatemala

Nicarágua

Trinidad e Tobago

Suriname

Haiti

0

Gasto público como % do gasto total em saúde Gasto privado como % do gasto total em saúde

100 200 300 400 500 600 700 800
900



1 7
•

1 TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS NA ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE

em Costa Rica, Cuba e em países do Caribe de língua inglesa. As críticas
mais comuns ao modelo alegam a impossibilidade de financiá-lo sem
restringir a gratuidade aos segmentos mais carentes. Dessa forma, o sistema,
segundo seus críticos, acaba sendo regressivo e gera subsídios cruzados
aos mais ricos [Medici, 2000, p.6].

(b) Sistemas segmentados ou fragmentados: correspondem a América Central
(com exceção de Costa Rica), Paraguai, Bolívia, Peru, República
Dominicana, Suriname e Guiana. Nesses países, coexistem um sistema de
previdência social financiado por cotização para os trabalhadores do setor
formal, sistemas privados para os mais afluentes e, por último, intervenções
de saúde pública e redes assistenciais para os mais pobres. A cobertura da
seguridade social é relativamente baixa e a rede assistencial pública, limitada.
Perante “a ausência de um marco comum de regulação que oriente a
atuação dos distintos componentes institucionais, este modelo aumenta
os riscos de duplicações de cobertura, ineficiências, iniqüidades, baixa
transparência e subsídios cruzados de caráter regressivo, entre os distintos
prestadores” [Medici, 2000, p. 6]. Atualmente, vários desses países
procuram formas de integração progressiva entre seus setores institucionais
(setor público e seguridade social).
(c) Sistemas públicos administradores de contratos: nesses sistemas, o setor público
constitui a principal fonte de financiamento, mas deixa, progressivamente,
a condição de prestador direto e passa a contratar serviços com entidades
autônomas públicas e privadas. O país que mais se enquadra nesse modelo
é o Brasil, embora o setor privado tenda a se tornar majoritário no
financiamento. A partir do fim da década de 1980 o setor público de
saúde tradicional e a assistência médica da Previdência Social foram
unificados no Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse mesmo período, à
cobertura pública foi se superpondo um crescente seguro privado, que já
atinge cerca de 25% da população, configurando, assim, outra forma de
segmentação diferente da que caracteriza o modelo anterior.
(d) Sistemas de contratos privados atomizados: é o que predomina, por exemplo,
na Argentina e no Uruguai, onde se estabelece uma cadeia de contratos entre
organizadores e prestadores de serviços da seguridade social, do setor privado
e do setor público tradicional [Medici, 2000, p. 6]. O financiamento realiza-se
por cotizações a instituições mutualistas de seguridade social bastante numerosas.
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Nas reformas empreendidas durante os anos 1990, os países em que
predominava a regulação começaram a introduzir mecanismos de competi-
ção, e os países com sistemas de saúde mais segmentados passaram a adotar
medidas de regulação.

1.4 REFORMAS DOS SISTEMAS DE SAÚDE

As intervenções de saúde pública têm contribuído para controlar ou mes-
mo erradicar várias enfermidades transmissíveis, reduzir a mortalidade infan-
til e aumentar a esperança de vida. Com a expansão e a melhoria da assistên-
cia médico-sanitária, tem sido possível aliviar os efeitos das enfermidades e
aumentar a sobrevida de milhões de pessoas cotidianamente.

Não obstante, os sistemas de saúde apresentam deficiências cuja persistência
afeta negativamente os progressos alcançados. Os principais problemas são: alo-
cação equivocada de recursos; desigualdades; ineficiências; e aumento de custos.

O Banco Mundial (1993) propôs um enfoque triplo para a direção das
políticas oficiais de saúde:

fomentar um entorno que permita às famílias melhorar sua saúde;
aprimorar a eficiência do gasto público em saúde; e
promover a diversidade e a competição.

Essas idéias têm influenciado bastante as reformas de alguns países da
América Latina [Benarji, 1999, p. 227-259]. De modo geral, mas em particu-
lar na América Latina, essas reformas buscam, com diferentes estratégias e
graus variados de ênfase, os seguintes objetivos [Medici, 2000, p.9]:

(a) Finalísticos
expansão de cobertura e aumento do grau de eqüidade;
garantia da qualidade e satisfação dos usuários, mediante, entre outras

políticas, acreditação de hospitais e instituições de saúde, monitoramento
do desempenho da rede de serviços, criação de mecanismos de defesa
dos usuários e estabelecimento de mecanismos sistemáticos de certifica-
ção de competências dos profissionais de saúde [Medici, 2000, p.10];
(b) Instrumentais

viabilidade fiscal e financeira do sistema de saúde;
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estabelecimento de novos papéis para o setor público − contratando a
provisão de serviços assistenciais e concentrando-se em políticas públicas
de promoção e proteção da saúde. Ao garantir a vigilância sanitária e
epidemiológica, as funções típicas do Estado passam a ser financiamento,
regulação e disseminação de informações, esta última visando reduzir a assimetria
entre prestadores e usuários; a partir de adequada divisão de competências
entre as esferas de governo central, provincial e local, o governo central,
como ente regulador e promotor da eqüidade, deve promover a correção
de distorções distributivas e fortalecer os instrumentos de descentralização.
São apresentadas, a seguir, algumas experiências de reformas em sistemas

de saúde.

1.4.1 Reformas Sanitárias no Reino Unido e na Suécia

Os países mais paradigmáticos no campo dos sistemas de saúde na Euro-
pa − Reino Unido e Suécia – iniciaram as respectivas reformas setoriais no
fim da década de 1980. O crescimento dos custos e a crise do Estado de
Bem-Estar foram os desencadeadores dessas reformas, tendo como motor
um novo conceito importado dos EUA: a competição administrada − mana-
ged competition [Enthoven, 1989, p. 571-577].

Nesses países, a introdução da lógica da competição na provisão de ser-
viços de saúde tem o propósito de melhorar a eficiência e a qualidade. Os
dois modelos que se criaram foram mercados mistos, no Reino Unido [HMSO,
1989] e competição pública na Suécia [Vivas e Sánchez, 1993]. Em contextos
diferentes, os dois processos de reforma têm em comum o desejo de sepa-
rar financiamento, compra e provisão de serviços.

Na Suécia, a reforma incidiu sobre o lado da demanda, por meio da
chamada competição pública. Criou-se um quase-mercado entre hospitais públicos
que concorrem na atração de pacientes na sua área de influência. Os hospitais
estatais, transformados em empresas públicas, adquirem maior autonomia.
O financiamento continua sendo realizado pela autoridade regional, que aloca
recursos em função de características da demanda aos serviços de cada centro.

No Reino Unido, ao contrário, as mudanças foram feitas do lado da
oferta [Ham, Robinson e Benzeval, 1990], criando-se um mercado interno, que
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opera em dois níveis: (i) por um lado, os médicos de atenção primária (Ge-
neral Practitioner Budget Holding, GPBH) administram um orçamento para
comprar serviços hospitalares dos provedores públicos e privados da área; e
(ii) por outro lado, nas zonas onde não existem GPBH, são os diretores de
distritos de saúde que contratam os serviços. Nas duas situações, o financia-
mento continua sendo público e os recursos, oriundos de impostos gerais.
O governo central transfere esses recursos aos distritos de saúde, segundo
uma fórmula de capitação ajustada (RAWP).

Essas reformas, baseadas na separação de funções (financiamento, com-
pra e provisão), também têm sido implementadas com êxito em algumas
regiões autônomas da Espanha e da Itália. No entanto, nenhuma delas segue
exatamente o modelo de reforma implantado no Reino Unido.

1.4.2 Mudando o Sistema de Seguro: o Caso da Holanda

A reforma holandesa [Saltman, Figueras e Sakellarides, 1998], implementada
a partir de 1990, tem dois objetivos: (i) reduzir as desigualdades entre os serviços
oferecidos por diferentes seguros privados, e (ii) promover a competição.

A primeira medida foi estabelecer um pacote uniforme e compreensivo
de prestações. Uma comissão governamental (Governement Commitee on
Choices in Health Care, 1992) especialmente designada definiu quatro critérios
para que um serviço seja incluído na cesta de consumo:

que seja necessário a partir de uma perspectiva comunitária;

que tenha efetividade demonstrada;
que seja eficiente, isto é, que cumpra os critérios de custo-efetividade

ou custo-utilidade; e

que não possa ser deixado à responsabilidade individual.
Essas recomendações coincidem com as propostas realizadas por outros

autores, como, por exemplo, Musgrove (1999, p. 207-223).

A outra mudança introduzida foi propiciar a competição entre companhias
seguradoras mediante o seguinte mecanismo: (i) todas as companhias devem
ofertar um pacote de prestações compreensivo e uniforme; (ii) as pessoas rece-
bem um subsídio para contratar um seguro médico entre as companhias existen-
tes; e (iii) as companhias recebem do governo um pagamento per capita ajustado
por risco e uma participação por parte de cada segurado.
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Transcorrida quase uma década desde as mudanças iniciais, os resultados
não têm sido de todo satisfatórios, pois as pessoas têm de contratar pré-
pagamentos adicionais para conseguir prestações mais amplas que as incluí-
das no pacote básico. Na prática, tem sido complicado combinar maior
competição entre seguradores e proteção dos direitos dos consumidores.

1.4.3 Chile: Seleção de Riscos em um Sistema Segmentado

A reforma mais radical dos sistemas de saúde na América Latina implan-
tou-se nos anos 1980 no Chile. A reforma contemplava dois sistemas de
seguro alternativos:

(a) público: o Fundo Nacional de Saúde (FONASA), para administrar os
serviços sanitários públicos, nos quais parte do financiamento é oriunda de
impostos gerais; e

(b) privado: as ISAPRE (empresas de seguro-saúde), seguros médicos privados
que se financiam mediante contribuições ajustadas por riscos.

A reforma chilena, embora tenha eliminado a superposição de clientelas
ou a duplicidade de cobertura, tal como existe no modelo brasileiro, criou,
na prática, um sistema segmentado segundo classes sociais e riscos para a
saúde. Os mais ricos e sãos ficam sob a cobertura das ISAPRE, e os pobres e/
ou enfermos estão no regime do FONASA. A ausência de regulação do mercado
tem propiciado a existência de clara seleção de riscos por parte das ISAPRE.

1.4.4 Pluralismo Estruturado na Colômbia3

A reforma sanitária colombiana, possivelmente a mais complexa imple-
mentada em um país em desenvolvimento, assemelha-se, contudo, às demais
realizadas na América Latina quanto aos seus objetivos gerais: aumentar a
cobertura dos serviços de saúde, em particular nos grupos de menor renda;
assegurar um patamar mínimo de solidariedade social, eqüidade no acesso e
qualidade dos serviços; e aumentar a eficiência dos recursos públicos destina-
dos à saúde.

3
 As referências a Colômbia, Uruguai, República Dominicana e Argentina, principalmente aos

três últimos, estão baseadas em Medici, op.cit., 2000.
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O processo começou em 1993 sob o enfoque do managed competition,
desta vez em sua versão tropical, com a denominação de Pluralismo Estrutu-
rado [Londoño, 1996, p. 37-60].

As funções de regulação, financiamento e provisão de serviços foram
atribuídas a entidades juridicamente independentes, e foi criado o Fundo de
Solidariedade e Garantia, composto por contribuições de empregadores e
trabalhadores e aportes orçamentários destinados a financiar a assistência
médica (pacote básico) para as pessoas sem capacidade de pagamento.

Os antigos subsetores de seguridade social − público e privado − foram
substituídos por dois regimes: (i) contributivo, para pessoas com capacidade de
pagamento; e (ii) subsidiado, para os mais pobres. Esses dois regimes são geri-
dos por dois tipos de entidades, respectivamente: as EPS (Entidades Promo-
toras de Saúde) e as ARS (Administradoras do Regime Subsidiado).

A filiação ao sistema é compulsória, mas há livre escolha das EPS. Foram
estabelecidos o Plano Obrigatório de Saúde (POS) para toda a população e a
Unidade de Pagamento por Capitação (UPC), que remunera as EPS. As ARS

recebem do Estado uma Unidade de Pagamento por Capitação Subsidiada
(UPCS), com a qual devem oferecer a seus afiliados o Plano Obrigatório de
Saúde Subsidiado (POSS). Os provedores, públicos e privados, foram trans-
formados em IPS (Instituições Prestadoras de Saúde).

O novo sistema de saúde dirigido pelo Conselho Nacional de Seguridade
Social (CNSS) tem se desenvolvido com grande rapidez. O Ministério da Saúde, a
Superintendência de Saúde e as direções territoriais centram sua atenção em fun-
ções de direção, vigilância e controle e, gradualmente, delegam a outras entidades
a administração, o financiamento e a prestação direta dos serviços de saúde.

Os hospitais públicos foram convertidos em IPS, tendo também que se
adaptar aos novos tempos. De um lado, vendendo serviços às EPS; de outro,
atendendo à população não afiliada a nenhum dos regimes, para o que con-
tinuam recebendo recursos governamentais (subsídio à oferta).

Em geral, a reforma tem sido bem-sucedida no incremento de cobertu-
ra, que passou de 19%, em 1993, para 62%, em 1998. Ainda assim, persiste
um alto número de pessoas não vinculadas, entre os trabalhadores da econo-
mia informal (aproximadamente 12 milhões) [Ministério de Saúde, 1998], e os
assim chamados deslocados, vítimas da situação de conflito que aflige o país. Isso
sem mencionar outros obstáculos, como as dificuldades no financiamento do
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pacote básico em virtude de imperfeições no cálculo do seu custo; a prática de
seleção de riscos em larga escala por parte das EPS e IPS; e a fragilidade financeira
dessas organizações, além das situações de conflito de interesse entre médicos
que trabalham em IPS públicas e privadas e nas EPS; e, por último, mas não
menos importante, a crise econômica, fiscal e política que afeta o país.

1.4.5 A Reforma no Uruguai

Iniciada nos anos 1970, a reforma da saúde tem buscado dois objetivos
explícitos: ampliar a cobertura e a eqüidade entre os trabalhadores do merca-
do formal e aumentar a eficiência do sistema público de saúde para os gru-
pos sem cobertura. Para tanto, a estrutura organizacional anterior, baseada
em instituições mutualistas por categoria profissional, foi substituída pela
criação de empresas administradoras de planos de saúde denominadas Insti-
tuições de Assistência Médica Coletiva (IAMC). Eliminada a organização por
clientela, as IAMC passaram a competir pela livre afiliação de usuários. No
setor público, a estratégia combina o aumento da autonomia das instituições
e a criação de carnês de gratuidade para focalizar a atenção nos mais carentes.

Da redefinição do modelo de financiamento resultou a criação de um
fundo formado pelas contribuições de empregados e empregadores admi-
nistrado pelo Banco de Provisión del Estado (BPS) e destinado a financiar
cotas por capitação que são transferidas aos trabalhadores para que com-
prem planos de saúde da IAMC de sua preferência. O sistema não cobre as
famílias dos afiliados nem os trabalhadores informais. Esses grupos, se tive-
rem recursos, podem comprar suas próprias cotas e associar-se a uma IAMC.
Se não tiverem, podem, depois de comprovada a carência, passar a ser bene-
ficiários do sistema público de saúde.

Entre os problemas do sistema, afora a desigualdade decorrente da seg-
mentação, destacam-se: (i) a prática da seleção de riscos; (ii) o forte crescimento
dos custos associados aos procedimentos de alta tecnologia, os quais são asse-
gurados a toda a população com financiamento compartilhado entre as IAMC e
o orçamento público (entre 1990 e 1997 o gasto com saúde como percentual do
PIB passou de 8% a 10%); (iii) forte resistência da corporação médica à racionaliza-
ção do sistema; e (iv) pletora profissional médica que acarreta, como no Brasil, o
multiemprego, em que os mesmos profissionais participam indiscriminadamente
do setor público, das IAMC e da prestação de serviços de alta tecnologia.
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1.4.6 A Situação da Argentina

A finalidade da reforma setorial argentina tem sido, de um lado, corrigir as
discrepâncias de cobertura e de qualidade dos serviços providos pelas Obras
Sociales, bem como melhorar o acesso à atenção primária focalizado na popula-
ção de baixa renda; de outro, procura-se aumentar a eficiência do setor público.

Nesse sentido, foi criado o Pacote Mínimo Obrigatório (PMO) e instituída
a livre filiação às Obras Sociales em substituição à antiga modalidade de
clientelas específicas. Os hospitais públicos, submetidos a um modelo de au-
togestão, foram descentralizados para as províncias. A reforma da atenção
primária a cargo das províncias, por sua vez, adota os mesmos elementos vi-
gentes no caso brasileiro: focalização sobre os mais pobres, saúde da família
como primeiro nível de atenção e porta de entrada do sistema, hierarquia de
serviços e acesso a prestações de maior complexidade mediante mecanismos de
referência e contra-referência.

As Obras Sociales continuam financiadas pelas contribuições de empre-
gados e empregadores, mas foi criado um fundo especial para subsidiar os
trabalhadores cuja contribuição seja insuficiente para o custeio do PMO. Os
hospitais públicos de autogestão e a atenção primária para os grupos carentes
são custeados com recursos orçamentários. Foi institucionalizado, como no
Brasil, o ressarcimento dos hospitais públicos pelas Obras Sociales e outras
instituições de pré-pagamento, quando seus filiados utilizam a rede pública.

Por se tratar de uma das reformas mais tardias, iniciada em 1995, seria
prematuro discutir resultados, seja quanto à eqüidade, cobertura e qualidade
dos serviços, seja quanto ao êxito do modelo de autogestão hospitalar. Con-
tudo, um resultado concreto inicial foi a concentração do mercado das Obras
Sociales com a eliminação das menos eficientes.

Dois problemas são mais evidentes no processo: o peso do corporativismo
e a crise econômica e fiscal das províncias. O primeiro dificulta a reforma
das Obras Sociales; o segundo impede a expansão da atenção primária.
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2.1 PRINCIPAIS RESULTADOS DA PESQUISA

estudo teve como objetivo auscultar formadores de opinião setorial
sobre a possível evolução do sistema de saúde brasileiro nesta década

em sete áreas temáticas: valores sociais sobre saúde, organização e estrutura,
aspectos econômicos, mercado e regulação, recursos humanos, ciência e
tecnologia em saúde e perfil epidemiológico.

Este capítulo apresenta os principais resultados da pesquisa na qual os
painelistas consultados manifestaram, não o que gostariam que acontecesse
ou o que recomendariam como política a ser seguida, mas o que, segundo a
percepção de cada um, poderá ocorrer nos próximos dez anos.

Participaram dos painéis:

lideranças políticas (parlamentares, ex-ministros da Saúde, dirigentes
partidários);

gestores do Sistema Único de Saúde (secretários e ex-secretários de
Saúde, dirigentes e ex-dirigentes do primeiro escalão federal);

diretores e gerentes de estabelecimentos públicos de saúde (hospitais,
serviços de complementação diagnóstica);

empresários e executivos privados (saúde suplementar e indústria
farmacêutica);

dirigentes da rede privada (hospitais, serviços de complementação
diagnóstica);

O
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pesquisadores e docentes do setor (saúde coletiva, ciências sociais
aplicadas, gestão e economia da saúde);

profissionais de saúde (médicos, enfermeiros); e

membros de organizações da sociedade civil (centrais sindicais, órgãos
de defesa do consumidor, movimentos sociais da saúde) e do Ministério
Público.

2.1.1 Valores Sociais Sobre Saúde

A qualidade técnica e a eqüidade foram consideradas como os dois atribu-
tos do sistema de saúde mais valorizados atualmente pela sociedade. Na ordenação
dos atributos para os próximos dez anos, a eqüidade, considerada atualmen-
te o segundo atributo mais importante, passa a ser o terceiro, precedido pela
qualidade técnica e o respeito aos direitos dos pacientes. A eficiência técnica é
o quarto, a participação social ocupa o quinto lugar e a eficiência alocativa, o
último, tanto na avaliação da conjuntura atual quanto na situação prevista
para a década.

As políticas setoriais, na opinião de 88,4% dos painelistas, darão maior
ênfase à promoção da saúde e à prevenção de doenças. Nesse aspecto os grupos mais
otimistas são os gestores do SUS, empresários, executivos e dirigentes da rede
privada: todos os integrantes desses grupos reconhecem essa tendência. Os
mais pessimistas são as lideranças políticas e os pesquisadores e docentes,
entre os quais o percentual dos que crêem na possibilidade de mudança cai
para 71,4% e 63,6%, respectivamente.

A eqüidade, entendida como igual acesso a tratamento para igual necessida-
de, será um objetivo prioritário da política de saúde na década para 71,7%
dos painelistas. Contudo, essa percepção não é uniforme em todos os gru-
pos: as expectativas mais positivas estão entre gestores do SUS (88%), lideran-
ças políticas e gerentes dos estabelecimentos públicos (ambos com 78%). O
otimismo é menor, quanto a essa prioridade, entre os dirigentes da rede
privada (58,8%), representantes da sociedade civil (60%) e pesquisadores e
docentes (65,4%).

A possibilidade de o sistema de saúde obter resultados concretos na redu-
ção das desigualdades em saúde é reconhecida por 60,8% dos participantes da
pesquisa. Mas não há simetria nessa percepção entre os diferentes grupos.
Empresários e executivos privados (58,3%), dirigentes da rede privada (58,8%)

TABELA 1,
 P. 38

GRÁFICO 14,
P. 44

GRÁFICO 3,
P. 33

GRÁFICO 7,
P. 37
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GRÁFICO 19,
P. 48

e representantes de organizações da sociedade civil (60%) acham pouco pro-
vável ou não acreditam que a redução das desigualdades venha a ocorrer.

As opiniões também estão divididas quanto à eficácia atual dos Conselhos e
Conferências de Saúde como instrumentos de participação da sociedade: para
55,1% dos painelistas esses fóruns têm tido pouca ou nenhuma eficácia. Con-
tudo, 86,6% admitem que os conselhos de Saúde estarão consolidados na
próxima década e, assim, ampliarão o processo de democratização do SUS.
Os grupos têm posições distintas. Profissionais de saúde e representantes da
sociedade civil são os que mais atribuem eficácia, no futuro, à ação dos con-
selhos e conferências, mas somente 16,7% dos empresários e executivos pri-
vados e 23,5% dos dirigentes da rede privada esposam a mesma opinião.

Com relação aos direitos dos usuários dos serviços de saúde, 89,8% julgam
que serão aprovados dispositivos legais e introduzidos mecanismos que assegurem
prerrogativas tais como a autonomia do paciente, o direito de acompanhamento
quando internado e o acesso ao próprio prontuário, não havendo divergências
nas posições dos grupos.

2.1.2 Organização e Estrutura

Para quase três quartos dos painelistas (74,4%), o papel dos estados e dos
municípios na prestação direta de serviços tenderá a reduzir-se. A tendência de
transformação de hospitais e outras unidades operadas pelo setor público
em entes públicos, com maior autonomia, mas submetidos a alguma forma de
controle social, é admitida por 86% dos painelistas no caso das unidades
atualmente operadas pelo Ministério da Saúde. No caso das unidades operadas
pelas Secretarias Estaduais de Saúde e das unidades operadas pelas Secretarias
Municipais, os percentuais caem para 79,6% e 78,9%, respectivamente.

O setor privado empresarial, para 41,8% dos painelistas, e as entidades
públicas não estatais, segundo 41,0% deles, serão as formas organizacionais
que apresentarão maior crescimento na oferta de serviços médico-assistenciais.

Há uma nítida divisão de opiniões quanto às possibilidades de o Programa
de Saúde da Família (PSF) vir a ser efetivamente estendido a toda a população: 54,8%
dos painelistas acham que essa extensão é pouco provável ou que não se efetivará.
Há divergências de opiniões entre os grupos. Apenas os gestores do SUS (67,6%)
e os dirigentes da rede privada (52,9%) acreditam na extensão do PSF a toda a
população. Os diretores e gerentes da rede pública estão divididos. Todos os
demais grupos não crêem nessa possibilidade.

GRÁFICO 8,
P.  39

GRÁFICO 11,
P. 41

GRÁFICO 17,
P.  47

GRÁFICO 18,
P.  48

GRÁFICO 27,
P.  56
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2.1.3 Aspectos Econômicos

A maioria dos painelistas (89,8%) acredita na continuidade do crescimento
do dispêndio nacional com saúde (público e privado) na próxima década. Para
72,2% dos painelistas, o gasto privado deverá crescer em ritmo superior ao
gasto público.

Pessimistas são 56,7% quanto à eficácia das estratégias de contenção de gastos
atualmente utilizadas. Os mais pessimistas quanto ao sucesso dessas estratégias
são as lideranças políticas (71,4%), os dirigentes da rede privada (64,7%) e os
pesquisadores e docentes (61,5%). As opiniões estão divididas entre os em-
presários e executivos privados e membros de organizações da sociedade
civil. Somente os gestores do SUS (52,9%) acreditam no sucesso das estratégias de
contenção de despesas atualmente utilizadas.

A maioria dos painelistas (62,9%) julga que no setor público haverá separa-
ção entre as funções de financiamento e compra de serviços e as de gerência e provisão. Mas
há divergência entre os grupos. Entre lideranças políticas, gestores do SUS,
diretores e gerentes de estabelecimentos públicos, empresários e executivos
privados e dirigentes da rede privada, a maioria acredita nessa separação de
funções. Em contrapartida, pesquisadores e docentes, profissionais de saúde
e membros de organizações da sociedade civil descrêem da possibilidade
dessa separação.

As transferências financeiras do governo federal para estados e municípios
serão mais diretas, regulares e automáticas para 80% dos painelistas, mas menos
de 60% confiam na adoção de critérios mais transparentes e eqüitativos na defini-
ção das transferências.

A gratuidade no Sistema Único de Saúde (SUS) será mantida, conforme 72,2%
dos painelistas. Não há divergência entre os grupos, variando apenas os per-
centuais dos que acreditam na manutenção: de 58,8% entre os dirigentes da
rede privada a 90% entre os membros de organizações da sociedade civil e
do Ministério Público.

2.1.4 Mercado e Regulação

Para 62,8% dos painelistas, a cobertura dos planos e seguros de saúde continuará
aumentando na próxima década. Assim pensam a totalidade dos empresários e
executivos do setor privado, 82,4% dos dirigentes de estabelecimentos da
rede privada e 81,8% dos profissionais de saúde. Todavia, essa visão não é

GRÁFICO 28,
P. 57

GRÁFICO 29,
P. 58

GRÁFICO 31,
P.  60

GRÁFICO 35,
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GRÁFICO 55,
P.  83

endossada por cerca de 60% dos gestores do SUS e dos representantes da
sociedade civil e do Ministério Público. Para os gestores (federais, estaduais e
municipais) do SUS a cobertura manter-se-á no nível atual (27,3%) ou dimi-
nuirá (33,3%). Entre os representantes da sociedade civil tais percentuais são,
respectivamente, de 40% e 20%.

O impacto das medidas regulatórias no aumento da satisfação dos usuários de planos
e seguros de saúde é esperado por 70% dos painelistas. O otimismo é ligeira-
mente menor quanto às possibilidades de que a ação da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) evite o aumento abusivo de preços (65,7%), realize
uma fiscalização econômico-financeira eficaz das operadoras (63,4%) e ga-
ranta os direitos dos usuários (61,9%).

A ação reguladora do Estado sobre o setor privado em geral e não apenas
sobre planos de saúde deverá crescer em algumas áreas, para 51% dos paine-
listas, ou de uma forma geral, segundo 25% das respostas.

2.1.5 Recursos Humanos

O mercado de trabalho para médicos generalistas crescerá tanto no setor público
quanto na área privada em geral, segundo, respectivamente, a opinião de
82% e 75,5% dos participantes da pesquisa.

Haverá, no setor público, na percepção de 88,4% dos painelistas, uma
redução gradual do regime estatutário, substituído por formas alternativas de con-
tratação da mão-de-obra, como o regime celetista, terceirizações, contratos
com cooperativas.

A exigência de titulação específica para o exercício de funções de direção nos
estabelecimentos públicos de saúde, principalmente nos de maior porte, é
uma tendência esposada por 77,2% dos painelistas.

A tendência definida não é tão clara quanto as possibilidades de ampliação
do assalariamento dos profissionais médicos na rede privada. Aproximadamente meta-
de dos painelistas acredita nessa possibilidade, e a outra metade, não. Mas há
posicionamentos extremos: 68% dos pesquisadores e docentes não acredi-
tam na viabilidade do crescimento do emprego assalariado, mas 75% dos
dirigentes da rede pública e 64% dos profissionais de saúde pensam justa-
mente o oposto.

Os conselhos profissionais continuarão sem contar com a participação da
sociedade na sua composição. Por conseguinte, a fiscalização do exercício pro-
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fissional e, em particular, a vigilância sobre os seus aspectos éticos permanece-
rão sob responsabilidade exclusiva das respectivas corporações, segundo 86%
dos painelistas.

2.1.6 Ciência & Tecnologia em Saúde

Para a maioria (85%) dos painelistas, a avaliação tecnológica em saúde terá um
desenvolvimento real na próxima década. Para 56%, a participação do Esta-
do no controle da incorporação tecnológica será um objetivo prioritário (48,9%) e
altamente prioritário (7,3%) da política de saúde. Mas nem todos os grupos
pensam assim: 57,1% das lideranças políticas e 60% dos pesquisadores e
docentes consultados acham que esse objetivo será pouco prioritário.

A criação de agência regulatória da incorporação e inovação tecnológicas é prevista
por 61,5% dos painelistas, a despeito das divergências entre grupos: os repre-
sentantes da sociedade civil e do Ministério Público estão divididos (realmen-
te em 50%), e empresários e executivos privados constituem o grupo mais
pessimista: 66,6% não acreditam na criação da agência ou a acham pouco
provável.

As opiniões também estão divididas com relação à  eficácia dos controles
que venham a ser instituídos sobre a incorporação de tecnologia na diminuição dos
custos da assistência médica: apenas 55,9% das opiniões apontam nesse sentido.
Pesquisadores e docentes são os mais céticos: nesse grupo, apenas 42,3 %
confiam na diminuição dos custos em decorrência de controles sobre o uso de
tecnologia; entre empresários e executivos privados e gestores do SUS, o per-
centual é ligeiramente superior a 70%.

2.1.7 Perfil Epidemiológico

Mais de 90% dos painelistas apontam que o sarampo e o tétano neonatal
deixarão de ser problemas de saúde pública até o fim desta década. O con-
trole da malária, no entanto, não será alcançado, conforme 57,6% das opiniões.
Estas dividem-se em relação à febre amarela silvestre: para 48,4% dos painelistas,
essa endemia não será controlada nos próximos dez anos. A expectativa é
mais favorável quanto à dengue, sobre a qual o percentual dos que acreditam
no controle alcança 60,6%.

Para 57,1% dos painelistas, é possível que o sistema de saúde esteja sufici-
entemente preparado para enfrentar os desafios decorrentes do surgimento de novas
doenças e de alterações no comportamento epidemiológico das já conhecidas. Há diver-
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gências entre os grupos. Os gestores do SUS são os mais otimistas. Nesse
grupo, 76,5% dos participantes acreditam na possibilidade de resposta do
sistema de saúde frente ao problema. Por sua vez, a maioria dos pesquisado-
res e docentes (66,7%), profissionais de saúde (54,6%) e dirigentes da rede
privada (53%) pensa o contrário.

A capacidade do sistema de saúde em atender de forma adequada, no futuro
próximo, às crescentes necessidades da população idosa é reconhecida por menos
da metade (45,5%) dos participantes do estudo. Esse percentual cai para
27,3% no grupo mais pessimista (profissionais de saúde). Apenas dois gru-
pos acreditam em uma atuação positiva do sistema de saúde: gestores do SUS

(67,7%) e dirigentes da rede privada (53%).

2.2 RESULTADOS POR ÁREAS

Na apresentação dos resultados não é feita a transcrição das questões
formuladas aos painelistas. Optou-se por salientar as tendências observadas,
registrou alguns comentários e descrever os resultados, incluindo, quando
significativas, as divergências de opiniões entre os grupos.

2.2.1 Valores Sociais sobre Saúde

2.2.1.1 A busca da eqüidade será um objetivo prioritário da política de saúde

Na opinião de 71,7% dos painelistas, a busca da eqüidade, entendida como
igual acesso a tratamento para igual necessidade, será um objetivo prioritário
ou bastante prioritário da política de saúde na próxima década. Essa tendên-
cia não é uniforme. Gestores municipais (88% consideram prioritário/bas-
tante prioritário), lideranças políticas e dirigentes de estabelecimentos públi-
cos (ambos com 78%) têm expectativas mais otimistas. Empresários e exe-
cutivos privados estão claramente divididos. O otimismo é menor entre diri-
gentes da rede privada e representantes da sociedade civil. Pesquisadores e
docentes são os mais céticos: cerca de 35% consideram que a busca da eqüi-
dade será um objetivo pouco prioritário na política de saúde.

GRÁFICO 80,
P.  104
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GRÁFICO 3 − PRIORIDADE DA EQÜIDADE NA POLÍTICA DE SAÚDE

Fonte: Pesquisa Tendências do Sistema de Saúde Brasileiro – IPEA/DISOC (2000).*

2.2.1.2 Não há uma tendência bem definida sobre a possibilidade de o SUS obter
progressos no acesso às ações e serviços de saúde em todos os níveis de atenção,  do
mais simples ao mais complexo

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece ações de todos os níveis de
complexidade, embora a disponibilidade desses serviços esteja concentrada
em algumas regiões e localidades (em razão de condicionantes históricos) e o
acesso seja, em alguns casos, difícil.

As possibilidades de que, no horizonte de dez anos, o SUS consiga pro-
gressos marcantes no acesso a ações e serviços, em todos os níveis de com-
plexidade, foi o tema da questão formulada aos painelistas.

Ainda que 58% dos participantes entendam que haverá progressos nesse
campo, somente 20% estão seguros disso ou acham bastante provável que
progressos significativos ocorram. Gestores do SUS (82,4%), dirigentes de
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* Todos os gráficos e todas as tabelas registrados neste capítulo foram obtidos a partir da mesma
fonte: Pesquisa Tendências do Sistema de Saúde Brasileiro – IPEA/DISOC (2000).
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estabelecimentos públicos e lideranças políticas (ambos com 71,4%) são os
mais otimistas quanto à possibilidade de ampliação do acesso a ações e servi-
ços de saúde em todos os níveis de complexidade. Em contrapartida, 63,6%
do grupo de profissionais de saúde e 53,9% do de pesquisadores e docentes
não crêem em melhorias significativas no acesso a ações e serviços em todos
os níveis de complexidade.

GRÁFICO 4 − PROGRESSOS NO ACESSO A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
 EM TODOS OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE

2.2.1.3 Será efetivamente garantido à população usuária do SUS um elenco
de ações e serviços de saúde provavelmente similar ou um pouco mais restrito
do que o previsto na atual tabela nacional de procedimentos

Alguns analistas de políticas de saúde e setores governamentais e interna-
cionais defendem a criação de um elenco de ações e serviços preventivos e
curativos que passe a ser efetivamente garantido a toda a população usuária.
Colocados diante dessa possibilidade, 68,6% dos entrevistados entendem
que será instituído um conjunto de procedimentos que será efetivamente ga-
rantido. Essa opinião é compartilhada por todos os grupos, salvo entre  lide-
ranças políticas, em que há uma nítida divisão de opiniões (50%/50%).
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Entre diretores e gerentes de estabelecimentos públicos de saúde, dirigen-
tes da rede privada e gestores do SUS, esse percentual é de 90,9%, 84,6% e
70,4%, respectivamente, caindo para a faixa de 60% entre empresários e
executivos, pesquisadores e docentes, profissionais de saúde e representantes
da sociedade civil.

GRÁFICO 5 − ADOÇÃO DE UM ELENCO DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE
GARANTIDOS A TODA A POPULAÇÃO

Não há, entretanto, um consenso claro entre aqueles que responderam
positivamente a esse quesito quanto à dimensão do futuro “pacote” ou “ces-
ta” de ações que seriam ofertadas pelo sistema público. A posição ligeira-
mente majoritária (54,2%) aponta para um elenco de procedimentos similar
ou superior ao atual. Em contrapartida, 45,8% acreditam em algum grau de
restrição, embora apenas 11% manifestem expectativa quanto a restrições
mais amplas. Cabe mencionar que três dos grupos consultados (lideranças
políticas, empresários e executivos privados e dirigentes da rede pública) não
acreditam em fortes restrições, enquanto membros de organizações da soci-
edade civil, pesquisadores e docentes, profissionais de saúde e gestores do
SUS acreditam na possibilidade de aumento nas restrições.
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GRÁFICO 6 − DIMENSÃO DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS

2.2.1.4 Redução das desigualdades na saúde

As desigualdades no sistema de saúde − dificilmente ocorreria o contrário
em um país de forte concentração de renda − manifestam-se em diferentes
dimensões, como no acesso aos serviços, na alocação de recursos e nos indi-
cadores de morbimortalidade. Boa parte dos painelistas (60,8%) confia na
redução das desigualdades. Mas essa percepção não é comum a todos os
grupos. Empresários e executivos privados (58,3%), dirigentes da rede priva-
da (58,8%) e representantes de organizações da sociedade civil (60%) acham
pouco provável ou não acreditam que a redução das desigualdades venha a
ocorrer. Os grupos mais otimistas quanto à possibilidade da redução das
desigualdades em saúde na próxima década são gestores do SUS (79,4%),
dirigentes de estabelecimentos públicos de saúde e lideranças políticas (am-
bos com 71,4%).
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GRÁFICO 7 − REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES NA SAÚDE

2.2.1.5 A qualidade técnica, o respeito aos direitos do paciente e a eqüidade serão,
nesta ordem, os atributos do sistema de saúde mais valorizados pela sociedade

A qualidade técnica e a eqüidade foram citadas como os dois atributos do
sistema público de saúde mais valorizados atualmente pela sociedade. Ao orde-
narem os atributos do sistema de saúde para a década, a eqüidade, considerada
atualmente o segundo atributo mais importante, passa a ser o terceiro, precedido
pela qualidade técnica e pelo respeito aos direitos do paciente. A eficiência técnica
é o quarto, a participação social ocupa o quinto lugar e a eficiência alocativa, o
último, tanto na avaliação da conjuntura atual quanto na projeção.
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TABELA 1 − ATRIBUTOS DO SISTEMA DE SAÚDE MAIS VALORIZADOS
PELA POPULAÇÃO

Atributos Ordem de Importância
Atual Futura

Qualidade técnica 1 1

Eqüidade 2 3

Respeito aos direitos do paciente 3 2

Eficiência técnica 4 4

Participação 5 5

Eficiência alocativa 6 6

2.2.1.6 Não há opinião consensual sobre a eficácia atual dos Conselhos e
Conferências de Saúde como instrumentos viabilizadores da participação da
 sociedade. Entretanto, nos próximos anos, tais fóruns serão o segundo
organismo ou instituição com papel mais destacado na defesa dos direitos dos
usuários

A inclusão da participação da comunidade como uma diretriz para a
organização do sistema público de saúde foi uma das mais importantes ino-
vações introduzidas pela Assembléia Nacional Constituinte em 1988 (C. F.,
Art. 198, III). A Lei no 8 142/90, ao regulamentar esse dispositivo consti-
tucional, previu duas instâncias colegiadas de participação em cada nível de
governo: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. A primeira reúne-
se a cada quatro anos para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes para
a formulação da políticas de saúde. A segunda, o Conselho de Saúde, é um
colegiado permanente, de caráter deliberativo, que atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de saúde. A composição
desses fóruns é paritária: 50% dos seus membros representam os usuários e
a outra metade representa os provedores (governo, profissionais de saúde e
o setor privado institucional). Os Conselhos de Saúde já estão instalados
junto ao MS (CNS), em todas as Secretarias Estaduais de Saúde e em quase
todas as municipalidades.

Na percepção de 55,1% dos painelistas, esses instrumentos têm tido pou-
ca ou nenhuma eficácia. Para 40,6%, a eficácia tem sido média. Os grupos
têm posições assimétricas. Profissionais de saúde (63,6%), representantes da
sociedade civil (60%) e gestores do SUS (55,9%) são os grupos que mais atri-
buem eficácia à ação dos conselhos e conferências. Por outro lado, somente
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16,7% de empresários e executivos privados, 23,5% de dirigentes da rede
privada e 35,7% de diretores dos estabelecimentos públicos de saúde pen-
sam o mesmo.

GRÁFICO 8 − EFICÁCIA ATUAL DOS CONSELHOS DE SAÚDE

No entanto, a expectativa quanto ao papel futuro desses instrumentos é
positiva. Nos próximos dez anos, segundo 86,6% dos painelistas, os conse-
lhos e as conferências estarão consolidados e, assim, o processo de democra-
tização da gestão no SUS terá sido ampliado. Nos dois grupos mais pessimis-
tas (dirigentes da rede privada e pesquisadores), 30,8 % e 25% de seus com-
ponentes, respectivamente, acham improvável essa situação (Gráfico 9).

O otimismo em relação ao papel futuro dos Conselhos de Saúde (a ques-
tão não mencionava as conferências) repete-se diante da pergunta sobre qual
instituição ou órgão terá papel mais destacado na defesa do consumidor na
próxima década (Gráfico 10). Os conselhos estão em segundo lugar (19,0%),
praticamente junto com as associações de portadores de patologias e/ou de
usuários (18,2%) e com a mídia em geral (16,8,%), e só ultrapassados pelo
Ministério Público (27,7%). Os órgãos de defesa do consumidor e o gover-
no (MS, SES e SMS) ocupam os postos seguintes, bem distanciados do Poder
Judiciário (1,5%) e do Congresso Nacional (0,7%).
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GRÁFICO 9 − CONSOLIDAÇÃO DOS CONSELHOS E CONFERÊNCIAS
NA PRÓXIMA DÉCADA

GRÁFICO 10 − INSTITUIÇÕES COM PAPEL MAIS DESTACADO NA DEFESA DOS
DIREITOS DOS USUÁRIOS
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2.2.1.7 Mudanças na legislação e outros mecanismos que assegurem os direitos
dos usuários dos serviços de saúde estarão implantados

A primeira metade da década de 1990 marca o início do processo de
construção do SUS e a segunda metade é caracterizada pela maior presença
do Estado na regulação do sistema de saúde. Nesse último aspecto é possível
destacar duas medidas de proteção aos interesses dos usuários dos serviços
de saúde: a regulamentação dos planos de saúde associada à criação de uma
agência específica para essa finalidade (Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar) e a introdução dos medicamentos genéricos. Quase 90% dos paine-
listas crêem na elaboração de dispositivos legais e na implantação de outros
instrumentos que assegurem aos usuários dos serviços de saúde o exercício
de direitos, tais como: autonomia do paciente, direito de acompanhamento a
idosos e crianças quando internados, acesso ao próprio prontuário, etc. Entre
esses, 51% estão seguros ou consideram bastante provável que isso ocorra.
Não há qualquer discordância maior entre os grupos; apenas varia o grau de
otimismo (ou pessimismo). Nenhum painelista é totalmente negativo quanto
ao tema, e nos grupos mais pessimistas (profissionais de saúde e pesquisado-
res) o percentual de pouco provável está em torno de 20%.

GRÁFICO 11 − ELABORAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E IMPLANTAÇÃO DE
INSTRUMENTOS QUE ASSEGUREM DIREITOS DOS USUÁRIOS
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2.2.1.8 O elenco de situações em que o aborto será permitido sofrerá ampliação;
em contrapartida, a eutanásia não será regulamentada

O Código Penal Brasileiro, vigente desde 1940, só permite o aborto em
duas situações: quando há perigo de vida para a mãe ou quando a gravidez
resulta de estupro. Mas a Justiça vem autorizando a interrupção da gravidez em
casos de grave anomalia do feto, tais como anencefalia (ausência do cérebro) e
agenesia (falta de rim) renal. Desde 1992, quando foi autorizado o primeiro
aborto (em um caso de anencefalia), mais 400 outros foram realizados por
causa de má-formação fetal grave [Folha de São Paulo, 13 jan. 2001]. A
regulamentação de novas situações para tal permissão deverá ocorrer segundo
68,6% dos painelistas, que responderam provável ou sim. Mas, quanto à regu-
lação da eutanásia, a situação se inverte. Em uma escala de resposta diferente da
anterior, 78, 5% dos painelistas consideram pouco provável que ocorram ou
estão certos de que não ocorrerão mudanças na legislação. Apenas 21,6% dos
painelistas acreditam na possibilidade de regulamentação da eutanásia.

GRÁFICO 12 − AMPLIAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PERMISSÃO DO ABORTO
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GRÁFICO 13 − REGULAMENTAÇÃO DA EUTANÁSIA

2.2.1.9 O sistema de atenção à saúde (público e privado) orientar-se-á para o
desenvolvimento de um modelo assistencial com maior ênfase na promoção da saúde e
na prevenção de doenças

Modelos assistenciais baseados no atendimento da demanda espontânea
são relacionados entre os fatores que concorrem para a espiral de custos dos
serviços de saúde. Adicionalmente, esses modelos têm baixo potencial na
geração de mudanças positivas na situação de saúde coletiva, uma vez que,
premidos pela pressão desordenada da demanda, tendem a negligenciar ações
de promoção e proteção da saúde, sejam as que dependem de políticas pró-
prias do setor, sejam as que exigem ações intersetoriais articuladas.

Segundo 88,4% dos painelistas, o sistema de saúde orientar-se-á, nesta
primeira década do terceiro milênio, na direção de um modelo assistencial
capaz de conceder prioridade à  promoção e à proteção da saúde; 57% estão
seguros a respeito ou acham muito provável que isso ocorra. Os grupos mais
otimistas quanto às possibilidades dessa nova orientação para o sistema de
saúde são gestores do SUS, empresários e executivos privados e dirigentes da
rede privada, entre os quais 100% dos painelistas consultados acreditam que
tal mudança ocorrerá. Os mais pessimistas são lideranças políticas e pesquisa-
dores e docentes, entre os quais o número dos que crêem na possibilidade de
mudança cai para 71,4% e 63,6%, respectivamente.
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GRÁFICO 14 − DESENVOLVIMENTO DO MODELO ASSISTENCIAL COM MAIOR
ÊNFASE NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE

2.2.2 Organização e Estrutura

2.2.2.1 As Secretarias Estaduais de Saúde terão provavelmente um papel mais
destacado na coordenação do sistema de saúde em seu território

O processo de descentralização do sistema público de saúde tem tido um
forte conteúdo municipalista. Tal fenômeno, associado à forte capacidade nor-
mativa e financeira do MS, fez que a esfera estadual se tornasse, com uma ou
outra exceção, um ator menos destacado do que havia sido antes do processo
de construção do SUS. Esse papel, segundo 64,9% dos painelistas consultados,
tende a mudar em futuro próximo, com as Secretarias Estaduais de Saúde
assumindo, mais efetivamente, o papel de coordenação que lhes foi reservado
pela Lei no 8 080/90. Entre os grupos, gestores do SUS (88,2%) e dirigentes de
estabelecimentos públicos de saúde (71,4%) são os que acreditam mais intensa-
mente nessa hipótese. A única opinião divergente parte do grupo de profissio-
nais de saúde, no qual 63,6% dos entrevistados acham pouco provável que as
secretarias estaduais venham a ter um papel mais destacado na coordenação do
sistema de saúde em seus territórios.
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GRÁFICO 15 − AUMENTO DO PAPEL COORDENADOR DAS SECRETARIAS ESTADUAIS
DE SAÚDE

2.2.2.2 Instâncias intermunicipais (consórcios, microrregiões de saúde)  serão
implantadas em escalas significativas

A ênfase municipalista na implantação do SUS contribuiu também para
uma excessiva atomização, com um grande número de sistemas locais inca-
pazes de oferecer atenção integral, até mesmo por razões de escala. Tal situ-
ação torna-se mais crítica diante da heterogeneidade socioeconômica dos
municípios brasileiros, e sugere a criação de instrumentos que organizem a
rede de serviços, de forma hierarquizada e regionalizada, em espaços assis-
tenciais intermunicipais. O consórcio de municipalidades é um dos mecanis-
mos que vêm sendo utilizados para solucionar o problema em diversos esta-
dos. A microrregionalização, já iniciada no Ceará, é outro. Mais recentemente,
o Conselho Nacional de Saúde aprovou diretrizes para a regionalização do
SUS e referendou os esforços da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para
encontrar estratégias para a regionalização assistencial.

 A grande maioria dos painelistas (82,5%) acredita que esses instrumentos
serão implantados em escala significativa no próximos anos. Profissionais de
saúde (90,9%) e diretores e gerentes da rede pública (90%), lideranças políti-
cas e gestores do SUS (cerca de 89%) são os segmentos mais otimistas em
relação à efetivação dessa tendência.
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GRÁFICO 16 − IMPLANTAÇÃO, EM ESCALA SIGNIFICATIVA, DE INSTÂNCIAS
SUPRAMUNICIPAIS  DE PLANEJAMENTO ASSISTENCIAL

2.2.2.3 O papel de estados e municípios na prestação direta de serviços tenderá a se
reduzir

Enquanto a importância do papel do Estado no financiamento e na regu-
lação dos sistemas de saúde é motivo de pouca controvérsia, o mesmo não
sucede em relação à participação direta do setor público estatal na prestação
de serviços médico-assistenciais. As motivações à redução da participação
do Estado como provedor podem ser tanto ideológicas quanto pragmáti-
cas. No primeiro caso, estão os defensores do Estado mínimo. Na defesa do
segundo, alinham-se aqueles que entendem a rigidez da administração pública
tradicional como incompatível com a flexibilidade necessária à gestão dos
serviços de saúde. A posição comum aos dois lados dá-se em relação ao
desenvolvimento do chamado terceiro setor (público não estatal).

Para quase três quartos (74,4%) dos painelistas consultados, os estados e
os municípios tenderão a reduzir o seu papel como provedor direto de ser-
viços de saúde, substituindo esse tipo de intervenção por estratégias como a
terceirização, a privatização e a criação de organizações sociais e organizações
civis de interesse social. O grupo que mais acredita nessa alternativa é compos-
to por representantes da sociedade civil, no qual 90% dos painelistas expressa-
ram essa opinião. No grupo de gestores do SUS, segmento mais envolvido na
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questão, o percentual dos que crêem na diminuição do papel de provedor
direto de serviços por parte das Secretarias Estaduais e Municipais é de 70,6%.

GRÁFICO 17 − REDUÇÃO DO PAPEL DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS COMO
PROVEDORES DIRETOS DE SERVIÇOS

2.2.2.4 Hospitais e outras unidades de atendimento atualmente operadas por
instituições públicas serão, em escala significativa, transformadas em entes públicos
não estatais

A tendência de diminuição da participação direta do setor público na
prestação de serviços médico-assistenciais é ratificada também pela opinião
majoritária dos painelistas quanto à expectativa de transformação de hospi-
tais e outras unidades de atendimento, atualmente operadas pelo setor públi-
co, em entes públicos, com maior autonomia, mas submetidos a alguma
forma de controle social: 86,4% dos painelistas responderam afirmativa-
mente ou consideraram a hipótese muito provável para o caso das unidades
atualmente operadas pelo Ministério da Saúde; 79,6%, para as unidades per-
tencentes às Secretarias Estaduais de Saúde; e 72,9%, para as unidades opera-
das pelas Secretarias Municipais de Saúde (Gráfico 18).
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GRÁFICO 18 − TRANSFORMAÇÃO DE UNIDADES PÚBLICAS EM ENTIDADES PÚBLICAS
NÃO ESTATAIS

GRÁFICO 19 − EXTENSÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA TODA OU
QUASE TODA A POPULAÇÃO
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2.2.2.5 O Programa de Saúde da Família − PSF − restringir-se-á à população
mais carente

O PSF tem sido a principal estratégia governamental para a reorientação
do modelo assistencial, mas, de modo geral, tem estendido sua cobertura às
camadas mais carentes. Os painelistas estão divididos em relação à possibilidade
de expansão do PSF para toda a população: 54,8% acham que a possibilidade da
universalização real do programa é pouco provável ou não se efetivará. Esse
percentual é mais alto (acima de 70%) entre empresários e executivos privados e
pesquisadores. Apenas dois grupos divergem dessa opinião: para 67,7% de ges-
tores do SUS e 52,9% de dirigentes da rede privada, o Programa de Saúde da
Família poderá ser estendido para toda ou quase toda a população (Gráfico 19).

2.2.2.6 O Programa de Saúde da Família e o Piso de Atenção Básica (PAB), se
implementados em sua plenitude, terão reflexos positivos sobre o sistema de saúde

O Programa de Saúde da Família (PSF) já cobre 5,7% da população brasileira,
e o Piso de Atenção Básica (PAB) vem garantindo, a todos os municípios brasilei-
ros, recursos para ações básicas de saúde. Ao questionar os painelistas sobre
os reflexos que a implantação plena dessas duas estratégias teria sobre o siste-
ma público de saúde, foram obtidos os seguintes resultados:

92% acreditam que as iniciativas supracitadas contribuirão para a
ampliação do acesso e a melhoria da atenção à saúde;

82,3% e 89,1%, respectivamente, entendem que haverá redução da
demanda sobre serviços de urgência/emergência e das doenças evitáveis; e

90,5% reconhecem alta possibilidade de incremento na credibilidade
do sistema público de saúde.
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GRÁFICO 20 − CONTRIBUIÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E DO PROGRAMA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA

2.2.2.7 Reduzir-se-á a demanda reprimida por assistência odontológica e
oftalmológica entre as crianças da rede pública, mas, entre a população em geral,
não haverá redução significativa

Estima-se em cerca de 29,6 milhões (18,7% da população brasileira) o
número de pessoas que nunca consultaram dentista [PNAD, 1998]. Entre os
residentes em áreas rurais o percentual sobe para 32%. Também entre crian-
ças e jovens (de 5 a 19 anos) é elevado o percentual dos que nunca o fizeram:
25,2% no país (40,4% na região Nordeste). A oftalmologia é outro serviço
especializado em que também é grande a demanda reprimida. Embora a
detecção e a correção precoces de problemas oculares sejam fundamentais −
sobretudo para o bem-estar de crianças e jovens, bem como para incremen-
tar o seu aproveitamento na escola −, programas nessa área ainda têm cober-
tura reduzida fora dos grandes centros.

Os painelistas julgam que são maiores as possibilidades de reduzir a de-
manda reprimida de forma seletiva (entre escolares da rede pública) do que
de maneira universal. Assim, 86% e 81,5%, respectivamente, dos participan-
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tes da pesquisa consideram que há expectativa favorável quanto às possibili-
dades de que a demanda reprimida em oftalmologia e odontologia seja re-
duzida entre escolares da rede pública. Por outro lado, segundo 58,1% dos
painelistas (8,8% não e 49,3% pouco provável), não haverá redução substan-
cial do déficit assistencial oftalmológico na população. No caso de atenção
odontológica, esse percentual sobe para 69,8%

GRÁFICO 21 − POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA POR
ASSISTÊNCIA OFTALMOLÓGICA E ODONTOLÓGICA

2.2.2.8 Os serviços de home-care (atenção domiciliar) serão ampliados tanto na
área privada quanto no Sistema Único de Saúde

Os serviços de home-care estão se intensificando em grande número de
países com objetivo de não somente aumentar o conforto dos pacientes
como também de reduzir custos, abreviando a estada em instalações hospi-
talares e ainda, em muitos casos, acelerando a recuperação. No entendimento
de 91,2% dos painelistas, esses serviços serão ampliados na rede privada não
vinculada ao SUS. A possibilidade de esses serviços serem também expandi-
dos na rede SUS é esperada por 77,7% dos painelistas, no caso da rede estatal,
e por 74,5% dos participantes, no caso da rede privada contratada pelo SUS.
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GRÁFICO 22 − AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOME-CARE

GRÁFICO 23 − DISCRIMINAÇÃO A PACIENTES DO SUS
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2.2.2.9 Não há tendência bem definida quanto à mudança em relação à
discriminação a pacientes do SUS em estabelecimentos que também atendem
a pacientes privados

Atualmente, um grande número de estabelecimentos de prestação de ser-
viços de saúde, inclusive públicos, atende simultaneamente pacientes do SUS e
privados. Em muitos, foram institucionalizadas duas portas de entrada, sen-
do que pela porta destinada aos pacientes privados, cobertos ou não por
planos e seguros de saúde, passam aqueles que receberão maior gentileza e
conforto no acolhimento e presteza no atendimento. Não há, entre os paine-
listas, uma tendência mais definida quanto ao futuro dessa prática. Para 39,9%
dos painelistas, esse procedimento desfavorável aos pacientes do SUS tenderá
a se intensificar; para 29,7%, manter-se-á nos níveis atuais; e, para 30,4%, será
reduzido (Gráfico 23).

2.2.2.10 A satisfação dos clientes com os serviços de saúde tenderá a aumentar,
tanto no SUS como na rede privada não vinculada ao SUS, embora um pouco mais
na última

Para 76,8% dos painelistas é provável que ocorra (ou deva ocorrer) au-
mento no grau de satisfação dos usuários com os serviços da rede estatal do
SUS; na rede contratada ou conveniada com o SUS, esse percentual cai para
69,5%. Na rede privada exclusivamente destinada a pacientes de convênios e
particulares (pagamento out-of-pocket), a aprovação dos serviços aumenta-
rá, segundo 85,7% dos painelistas (Gráfico 24).

2.2.2.11 O atendimento médico-hospitalar tornar-se-á mais humanizado

O problema da (des)humanização do atendimento está presente nas dife-
rentes modalidades assistenciais e instituições públicas ou privadas, ainda que
com características e intensidades distintas. A resolução do problema depen-
de não só da equipe de saúde, incluindo o período de sua formação profis-
sional, mas também das condições de trabalho, da  infra-estrutura e da qua-
lidade da gestão. Possivelmente em virtude dos inúmeros fatores envolvidos
para se alcançar maior grau de humanização no atendimento, o otimismo
dos participantes da pesquisa é cauteloso: 56,9% acham que a (des)humanização,
nos próximos dez anos, tenderá a diminuir, e 27,0% acreditam que o proble-
ma manter-se-á nos níveis atuais (Gráfico 25).
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GRÁFICO 24 − AUMENTO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

GRÁFICO 25 − TENDÊNCIA DE (DES)HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO
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2.2.2.12 O mercado para as práticas não ortodoxas (homeopatia, acupuntura,
medicina ortomolecular, entre outras) crescerá na próxima década

Atualmente, as chamadas práticas médicas alternativas respondem por
uma fatia aparentemente pequena, ainda que crescente, do mercado de assis-
tência à saúde. No Brasil, essa tendência, segundo 78,8% dos painelistas con-
sultados, será incrementada no futuro. Esse percentual, que chega a 90% en-
tre representantes da sociedade civil, cai para 63,6% entre profissionais de
saúde, o grupo mais pessimista.

GRÁFICO 26 − AUMENTO DO MERCADO PARA PRÁTICAS NÃO ORTODOXAS

2.2.2.13 O setor privado empresarial e entidades públicas não estatais serão os
setores que apresentarão maior crescimento na oferta de serviços médico-assistenciais

Segundo a opinião dos painelistas, dois setores apresentarão maior cresci-
mento na oferta de serviços na próxima década. Para 41,8% dos painelistas,
será o setor privado empresarial; já 41% acreditam que serão as entidades
públicas não estatais, como hospitais comunitários, organizações sociais e
organizações sociais de interesse público (incorporado o setor filantrópico
tradicional). Apenas 13,8% dos entrevistados acreditam que o setor público
tradicional possa vir a ser o setor com maior crescimento na oferta de servi-
ços médico-assistenciais na próxima década.
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GRÁFICO 27 − TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO DA OFERTA ASSISTENCIAL

2.2.2.14 Os gestores do SUS (Ministério da Saúde, Secretarias Municipais e
Secretarias Estaduais de Saúde) serão, nesta ordem, os atores de maior influência
na formulação da política de saúde

Para a próxima década, os painelistas entendem que o MS continuará sen-
do o ator com maior influência na formulação de políticas públicas de saúde.
As posições seguintes são ocupadas pelas Secretarias Municipais e Estaduais.
Chama atenção, no ranking definido pelos painelistas, a posição pouco desta-
cada dos médicos e dos políticos − sexta e sétima, respectivamente.

TABELA 2 − ATORES COM MAIOR INFLUÊNCIA NA FORMULAÇÃO
DA POLÍTICA DE SAÚDE

Atores Ordem de Importância

Ministério da Saúde 1

Secretarias Municipais de Saúde 2

Secretarias Estaduais de Saúde 3

Setor privado de saúde 4

Associação de usuários 5

Médicos 6

Políticos 7

Outros profissionais da saúde 8
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2.2.3 Aspectos Econômicos

2.2.3.1 O gasto nacional com saúde continuará aumentando na próxima década
e o crescimento do gasto privado será maior que o gasto público; as estratégias
governamentais de controle dos gastos não terão toda a eficácia esperada

O gasto nacional em saúde (público e privado) está estimado em aproxi-
madamente 7% do PIB, percentual próximo ao de alguns países desenvolvi-
dos, como Reino Unido e Canadá, cujos sistemas de saúde também são de
acesso universal. Mas o Brasil está bastante distante de outros, como dos
Estados Unidos e da França, o que sugere que o valor da taxa está relaciona-
do com as formas de financiamento e de organização dos respectivos siste-
mas de saúde. Ademais, ao contrário do que ocorre em outros países de
sistemas universais, estima-se que a participação privada no financiamento do
sistema de saúde seja superior a 50% do gasto nacional.

A quase totalidade dos painelistas (89,8%) acredita que as despesas com
saúde continuarão a crescer na próxima década. Não há discordância entre
os grupos. O que varia entre eles é o grau de otimismo com essa tendência.
Gestores do SUS (federais, estaduais e municipais) são os mais otimistas. Nes-
se grupo, 93% dos entrevistados apostam no crescimento dos dispêndios.
Entre empresários e executivos privados e profissionais de saúde, o percen-
tual baixa para 81,8%.

GRÁFICO 28 − AUMENTO DO GASTO NACIONAL COM SAÚDE
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Nesse contexto, segundo 72,2% dos painelistas, o gasto privado continuará
crescendo em ritmo superior ao gasto público. Também nesse caso nenhum
grupo se posicionou de forma contrária. É entre gestores do SUS e lideranças
políticas que se encontraram os maiores percentuais de entrevistados que não
compartilham dessa hipótese: 44,1% e 35,7%, respectivamente.

GRÁFICO 29 − CRESCIMENTO DO GASTO PRIVADO EM RITMO SUPERIOR
AO DO GASTO PÚBLICO

Algumas estratégias freqüentemente utilizadas para o controle de preços no
setor de saúde podem ter eficácia. Na área médico-hospitalar do SUS, a estratégia
baseia-se no controle dos valores dos procedimentos; no mercado de medica-
mentos, a principal medida, afora o tabelamento e a quebra de patentes, seria a
introdução de genéricos. Na área da saúde suplementar (planos e seguros de
saúde), a esperança foi depositada na regulação do segmento. Quase 57% dos
painelistas não acreditam que essas estratégias possam conter a espiral de gastos,
tanto na área pública quanto na área privada. Os grupos mais descrentes da eficá-
cia das estratégias de controle de preços são lideranças políticas − entre as quais
71,4% acham pouco provável que o gasto seja contido −, dirigentes da rede
privada (64,7%) e pesquisadores e docentes (61,5%). Somente entre gestores do
SUS é que a maioria (52,9%) acredita no sucesso das estratégias de contenção de
preços atualmente utilizadas.
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GRÁFICO 30 − EFETIVIDADE DAS ESTRATÉGIAS DE CONTENÇÃO DE GASTOS

2.2.3.2 A participação relativa dos municípios aumentará no âmbito
do gasto público

Dados do IPEA para 1995 indicam a seguinte participação relativa das três
instâncias de governo no financiamento público da saúde: União, 63,8%; estados,
18,8%; e municípios, 17,4%. Na segunda metade da última década, houve au-
mento dos gastos federais e municipais, e os gastos estaduais mantiveram-se rela-
tivamente estáveis. Os participantes da  pesquisa acreditam que haverá aumento
de recursos tanto da União quanto de estados e municípios, mas demonstram
maior convicção de que isso ocorra de forma mais efetiva com relação aos
municípios (87,5%) do que em relação à União (63,5%) ou aos estados ( 70,1%).
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GRÁFICO 31 − TENDÊNCIAS DO GASTO PÚBLICO EM SAÚDE

2.2.3.3 O crescimento da venda de medicamentos genéricos contribuirá
para a contenção do aumento de preços desses insumos

Os medicamentos genéricos foram recentemente introduzidos no Brasil
como estratégia para sustar o aumento exagerado dos preços e tornar esses
insumos mais acessíveis à população. Entre os painelistas, 75% acreditam que
essa estratégia terá êxito na contenção do aumento de preços, ou mesmo na
sua queda. Embora tal pensamento permeie todos os grupos, 36,4% de
profissionais de saúde, 30,8% de lideranças políticas e de pesquisadores e
docentes são céticos em relação a essa política regulatória, considerando seu
sucesso pouco provável. Esse percentual é de apenas 7,1% entre diretores e
gerentes de estabelecimentos públicos de saúde, que é o grupo mais otimista.
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GRÁFICO 32 − ÊXITO DA INTRODUÇÃO DE GENÉRICOS PARA CONTENÇÃO
DOS PREÇOS DE MEDICAMENTOS

2.2.3.4 Na assistência farmacêutica pública deverá ocorrer ampliação da
distribuição seletiva de medicamentos

A despeito do sucesso de algumas políticas de distribuição gratuita de
medicamentos, como para o tratamento de AIDS, tuberculose e hanseníase,
entre outras, a assistência farmacêutica no SUS, de modo geral, ainda está
distante da integralidade e da universalidade. A Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares (POF) − 1996 e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
− 1998 mostram que gasto com medicamentos é o principal item da despesa
com saúde, a depender do estrato de renda. Entre a população de renda
mais baixa, chega a responder por 50% do gasto familiar com saúde.

As opiniões dividem-se no que se refere à ampliação da assistência farmacêu-
tica pública, mantido o acesso universal: 54,4% acham que sim ou consideram a
hipótese provável ou muito provável. Os grupos estão claramente divididos:
lideranças políticas, profissionais de saúde, membros de organizações da socieda-
de civil e, principalmente, empresários e executivos privados não acompanham a
posição ligeiramente majoritária no painel como um todo (Gráfico 33).

Boa parte dos painelistas (70,7%) julga, no entanto, que a assistência far-
macêutica será ampliada, de forma seletiva, apenas para os mais carentes. Em
torno dessa possibilidade não há grupo discordante (Gráfico 34).
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GRÁFICO 33 − AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, MANTIDO
O ACESSO UNIVERSAL

GRÁFICO 34 − AMPLIAÇÃO SELETIVA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
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2.2.3.5 No setor público, a separação entre as funções de financiamento e compra
de serviços e as de gerência e provisão é uma hipótese provável

A maioria dos painelistas (62,9%) julga que haverá separação das funções
acima referidas nos próximos dez anos. Há divergências entre os grupos.
A maioria de lideranças políticas (76,9%), gestores do SUS (73,5%), dirigentes
da rede privada (70,6%), diretores de estabelecimentos públicos de saúde
(64,3%) e empresários e executivos privados (63,7%) acredita nessa separa-
ção de funções. Os que menos acreditam nessa possibilidade estão presentes em
três grupos, nos quais metade ou mais dos seus integrantes entendem que essa
tendência não ocorrerá ou será pouco provável: representantes da sociedade
civil, pesquisadores e docentes, e profissionais de saúde.

GRÁFICO 35 − SEPARAÇÃO, NO SETOR PÚBLICO, DAS FUNÇÕES DE FINANCIAMENTO
E COMPRA DE SERVIÇOS E DE GERÊNCIA E PROVISÃO
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2.2.3.6 As transferências financeiras do governo federal para estados e municípios
serão mais diretas, regulares e automáticas do que atualmente. Mas não há uma
tendência clara quanto às possibilidades de adoção de critérios transparentes e
eqüitativos nessas transferências

A Lei no 8 080/90 (artigo 35) estabeleceu critérios para a transferência de
recursos federais, de forma direta (fundo a fundo), regular e automática,
para as esferas subnacionais de governo. A modalidade de repasse que aten-
de a essas três caraterísticas é a adotada pela Constituição de 1988 para os
recursos que compõem o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fun-
do de Participação dos Municípios (FPM). A adoção de modalidade similar
para a transferência de recursos federais para estados e municípios, na área
da saúde, será efetivada ou provavelmente efetivada, segundo 80,8% dos
painelistas (Gráfico 36). Todos os diretores e gerentes de estabelecimentos
públicos de saúde, bem como 85,1% de gestores do SUS, pensam assim. Os
menos otimistas são profissionais de saúde, grupo no qual o percentual de
concordância com a tendência é de 63,6%.

GRÁFICO 36 − REPASSES FEDERAIS DIRETOS, REGULARES E AUTOMÁTICOS

O painel, como um todo (Gráfico 37), revela menor convergência quando se
trata da adoção de critérios que garantam transparência e eqüidade (per capita mais
alto para as áreas mais carentes) na distribuição dos recursos federais: apenas 57,2%
dos painelistas admitem que os dois requisitos serão provavelmente garantidos.
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Lideranças políticas (77,8%), empresários e executivos privados (75%),
gestores do SUS e diretores de estabelecimentos públicos de saúde (63%) são
os grupos com os maiores percentuais de painelistas que acreditam na ado-
ção de critérios que garantam transparência e eqüidade na distribuição dos
recursos federais. Diverge dessa opinião a maioria de profissionais de saúde
e de membros de organizações da sociedade civil.

GRÁFICO 37 − GARANTIA DE TRANSPARÊNCIA E EQÜIDADE NOS
REPASSES FEDERAIS

2.2.3.7 Não há consenso sobre as possibilidades de implementação do dispositivo
da Lei no 8 142/90, que determina que 70% das transferências federais sejam
destinadas aos municípios

A Lei no 8 142/90, que acabou não implementada, determina que 70%
dos recursos fiquem com a esfera municipal, “afetando-se o restante aos
Estados”. Há uma clara divisão de opiniões quanto às possibilidades de aten-
dimento desse dispositivo legal: metade dos painelistas e dos grupos acredita
que a partilha será implementada (provável, bastante provável e sim) na for-
ma definida na Lei, enquanto a outra metade (não e pouco provável) entende
o contrário. A única posição atípica pela sua clara tendência é a de políticos,
entre os quais o percentual dos que acreditam na medida ascende a 85,7%.
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GRÁFICO 38 − MUNICÍPIOS RECEBERÃO 70% DOS RECURSOS FEDERAIS
DESTINADOS ÀS INSTÂNCIAS SUBNACIONAIS (LEI NO 8 142/90)

2.2.3.8 Pacientes do SUS serão informados sobre os custos dos tratamentos que lhes
foram prestados

Cerca de 76,6% dos painelistas acreditam na implantação de mecanismos
que informem regularmente ao paciente o custo dos serviços que lhes foram
prestados pelo SUS, principalmente ao que for internado (conta hospitalar
pública) e ao que receber tratamento ambulatorial de alto custo/complexi-
dade. Não há discordância entre os grupos quanto a essa possibilidade. Entre
representantes da sociedade civil a confiança (somatório de respostas prová-
vel, bastante provável e sim) é integral (100%) e alcança 94,1% dos painelistas
no grupo de gestores do SUS. Profissionais de saúde e pesquisadores e docen-
tes são os menos confiantes: os primeiros estão literalmente divididos (exata-
mente em 50%), enquanto 42,3% de pesquisadores e docentes duvidam da
concretização dessa ferramenta de accountability (Gráfico 39).
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GRÁFICO 39 − IMPLANTAÇÃO, NA REDE PÚBLICA, DE MECANISMOS QUE
INFORMEM AO USUÁRIO O CUSTO DOS SERVIÇOS

GRÁFICO 40 − MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DO SUS
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2.2.3.9 A gratuidade dos serviços de SUS será preservada

Ao regulamentar os princípios que regem o SUS, a Lei no 8 080/90 tornou
explícita a gratuidade dos serviços prestados aos pacientes. A questão é polê-
mica e é comum nos diferentes sistemas de saúde cogitar alguma forma de
co-pagamento (ou de restrição de uso) sempre que surgem dificuldades no
financiamento.

Para 72, 2% do total de painelistas a gratuidade será mantida no SUS. Não há
divergências entre os grupos, variando apenas os percentuais dos que acreditam
na manutenção da gratuidade: de 58,8% entre os dirigentes da rede privada e
90% entre os membros de entidades da sociedade civil (Gráfico 40).

2.2.3.10 Deverão aumentar os gastos familiares com saúde

Nesta questão foi solicitada aos painelistas opinião sobre o comporta-
mento provável das despesas familiares em relação a consultas e exames
complementares, tratamento odontológico, medicamentos, hospitais e clíni-
cas e planos e seguros de saúde. Com relação aos primeiros quatro itens de
despesas, entre 54,5% e 63,7% dos painelistas acreditam que deverão aumen-
tar. Já com relação aos planos e seguros de saúde, a tendência de crescimento
é sustentada por 70,9% dos participantes da pesquisa.

GRÁFICO 41 − TENDÊNCIA DOS GASTOS DAS FAMÍLIAS EM SAÚDE
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2.2.3.11 Serão introduzidas formas alternativas de remuneração dos prestadores de
serviços de saúde

A maioria dos painelistas (67,4%) acredita que formas alternativas de re-
muneração, como o sistema de pagamento por capitação, pacotes de servi-
ços e mesmo o assalariamento médico terão crescimento vis-à-vis as formas
tradicionais (pagamento por item de despesa, honorários médicos separados
da conta hospitalar). Os gestores do SUS estão divididos: apenas metade deles
acompanha a posição majoritária. Os grupos mais otimistas quanto às mu-
danças são os dirigentes da rede privada (94,1%) e empresários e executivos
privados (83,3%). Entre os dirigentes da rede privada, o percentual de bas-
tante provável e sim chega a 70,6%.

GRÁFICO 42 − INTRODUÇÃO DE FORMAS ALTERNATIVAS PARA REMUNERAÇÃO
DE PROVEDORES
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2.2.4 Mercado e Regulação

2.2.4.1 A cobertura por planos e seguros de saúde tenderá a se ampliar na década

Para 62,8% dos painelistas consultados pela pesquisa, a quantidade de
pessoas vinculadas a planos e seguros de saúde deverá aumentar na década.
Somente 13,5% dos entrevistados consideram que ocorrerá retração no con-
tingente de clientes dos planos e seguros de saúde.

A totalidade de empresários e executivos do setor privado, 82,4% de
dirigentes de estabelecimentos da rede privada e 81,8% de profissionais de
saúde responderam que a cobertura tenderá a crescer.

Essa previsão não é compartilhada por gestores do SUS e membros de
organizações da sociedade civil. Para 60% dos integrantes desses dois seg-
mentos, a cobertura manter-se-á no nível atual (27,3% e 40%, respectivamen-
te) ou diminuirá (33,3% e 20%).

As respostas de dirigentes de estabelecimentos de saúde da rede pública,
pesquisadores e docentes e lideranças políticas conformam um terceiro pa-
drão. Esses segmentos apontam para o aumento da cobertura, mas uma
proporção significativa de seus integrantes sugere a diminuição ou a manu-
tenção da cobertura no patamar atual.

GRÁFICO 43 − TENDÊNCIAS DE COBERTURA POR PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE
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2.2.4.2 As medidas de regulação do setor de planos e seguros de saúde alcançarão
o objetivo de aumentar a satisfação dos usuários

Quase 70% dos painelistas tendem a considerar que provavelmente as
medidas regulamentadoras adotadas pelo governo serão bem-sucedidas em
relação ao objetivo de aumentar a satisfação dos usuários.

Essa posição é compartilhada pela unanimidade de empresários e execu-
tivos privados, por 91% de diretores da rede pública, 80% de lideranças
políticas e por 87,5% de representantes da sociedade civil.

GRÁFICO 44 − EFETIVIDADE DAS MEDIDAS DE REGULAÇÃO DOS PLANOS
E SEGUROS DE SAÚDE PARA A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

2.2.4.3 É pouco provável que as operadoras de planos e seguros de saúde
venham a assumir a cobertura de todos os transplantes de órgãos. Há possibilidade,
no entanto, de que passem a tornar disponíveis medicamentos para tratamento
ambulatorial de pacientes portadores de patologias crônicas

Um pouco mais da metade (57,2%) dos painelistas julga que as operado-
ras de planos e seguros de saúde não irão propiciar cobertura para a realiza-
ção de todos os transplantes de órgãos (não experimentais) nos próximos
dez anos. Contudo, 55,3% dos painelistas acreditam na possibilidade de os
planos e seguros de saúde passarem a disponibilizar medicamentos para o
tratamento ambulatorial de portadores de doenças crônicas.
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GRÁFICO 45 − COBERTURA DE TRANSPLANTES E FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CRÔNICOS PELOS PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE

2.2.4.4 O ressarcimento pelo atendimento de clientes de operadoras de planos e
seguros de saúde atendidos na rede pública não constituirá fonte importante de
receita para o SUS

Para 62,1% dos painelistas consultados, o ressarcimento por parte das
operadoras de planos e de seguros de saúde não representará, na próxima
década, uma fonte de recursos importante para o SUS. Assim pensam 77% de
pesquisadores e docentes, 69,7% de gestores do SUS e cerca de 60% de em-
presários e executivos do setor privado, dirigentes de estabelecimentos da
rede privada e membros de organizações da sociedade civil.

Entretanto, a maior parte dos entrevistados dos grupos de profissionais
de saúde (63,6%) e de dirigentes de estabelecimentos da rede pública (57,1%)
têm opinião oposta: acredita que os recursos provenientes do ressarcimento
serão uma fonte importante de receita na década (Gráfico 46).

2.2.4.5 As seguradoras e os planos próprios de empresa (autogestão) serão as
modalidades empresariais que apresentarão maior crescimento no mercado de
assistência médica suplementar

Segundo os entrevistados, as seguradoras e os planos de autogestão são
as modalidades empresariais com maiores possibilidades de crescimento nos
próximos dez anos (Tabela 3).
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GRÁFICO 46 − IMPORTÂNCIA DO RESSARCIMENTO COMO FONTE DE RECEITA

TABELA 3 − IMPORTÂNCIA DAS MODALIDADES ASSISTENCIAIS

Modalidades Ordem de Importância

Seguradoras 1

Planos de empresas 2

Empresas de medicina de grupo 3

Cooperativas médicas 4

2.2.4.6 As operadoras de planos de saúde investirão na montagem de redes
próprias de serviços

Para aproximadamente 70% dos entrevistados, as operadoras de planos
de saúde irão aumentar os investimentos para a montagem de redes de servi-
ço próprias na década, não havendo discordância entre os grupos. Apenas
13% do total de painelistas consideram que haverá diminuição dos investi-
mentos em redes próprias, e o restante (17%) avalia que o crescimento dos
investimentos deverá se manter nos níveis atuais.
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GRÁFICO 47 − INVESTIMENTO DOS PLANOS DE SAÚDE EM REDES PRÓPRIAS

2.2.4.7 Os protocolos clínicos e os médicos “porta de entrada” serão os principais
instrumentos das operadoras de planos e seguros de saúde para o gerenciamento do
atendimento a seus clientes e a contenção de custos

Para a maioria dos entrevistados, os protocolos clínicos e a vinculação dos
pacientes a um médico responsável pela autorização da realização de procedi-
mentos clínicos, cirúrgicos e de diagnósticos serão os principais instrumentos uti-
lizados pelas operadoras de planos e de seguros de saúde para o gerenciamento
do consumo de serviços e, conseqüentemente, para a contenção de custos.

TABELA 4 − IMPORTÂNCIA DOS MECANISMOS DE CONTENÇÃO DE CUSTOS PARA O
SETOR PRIVADO

Ordem de
Importância

Revisão da produção de serviços a partir de protocolos clínicos 1

Utilização do gatekeeper 1 2

Incentivos financeiros para os provedores que gerarem menos
despesas para as operadoras de planos e seguros de saúde 3

Controle de casos por intermédio de case management 2 4

Notas: 1 Gatekeeper – médico generalista que presta assistência básica e modula a utilização da
assistência especializada.

2 Case management – enfoque da gestão de serviços de saúde sob o qual pacientes com
patologias crônicas ou complexas têm um plano de assistência individualizado, que
inclui tanto cuidados formais como informais.
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2.2.4.8 A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como órgão regulador,
será razoavelmente eficaz para garantir os direitos dos usuários, fiscalizar as
operadoras e controlar aumentos abusivos de preços, mas não impedirá o predomínio
das grandes empresas de assistência médica suplementar sobre as de menor porte

Para 88,2% dos painelistas, a ANS não será eficaz para impedir a absorção
das operadoras de menor porte. Entretanto, mais de 60% dos entrevistados
consideram que a regulação governamental terá impacto positivo no que
concerne à garantia dos direitos dos usuários, à fiscalização das operadoras e
ao controle do aumento abusivo de preços (Gráfico 48).

A previsão da pouca eficácia da ANS para impedir a absorção de empre-
sas de menor porte por um número reduzido de grandes empresas é co-
mum a todos os grupos.

Em relação à capacidade da ANS em garantir os direitos dos usuários há
opiniões divergentes entre os grupos. Para 60% dos entrevistados do seg-
mento membros de organizações da sociedade civil e 50% de pesquisadores
e docentes e diretores de estabelecimentos da rede pública, a ANS será pouco
eficaz para garantir os direitos dos usuários. Já para 81,3% de dirigentes da
rede privada, 72,7% de gestores do SUS e 66,7% de empresários e executivos
privados, a ANS será bem-sucedida a esse respeito.

Quanto à eficácia da ANS para fiscalizar aspectos econômico-financeiros
das operadoras de planos e seguros de saúde, mais de 80% dos entrevistados
do grupo de empresários e executivos do setor privado consideram que a
ANS será eficaz na fiscalização. Essa proporção é menor (cerca de 65% a
72%) nas respostas dos painelistas dos grupos de dirigentes da rede privada,
membros de organização da sociedade civil e gestores do SUS.

No tocante à capacidade da ANS em evitar o aumento abusivo de preços,
79% de gestores do SUS, 75% de empresários e executivos privados e 71% de
dirigentes da rede privada acreditam que a ANS desempenhará eficazmente a
função de controlar aumentos abusivos dos preços. Paralelamente, entre lide-
ranças políticas e membros de organizações da sociedade civil, essa possibi-
lidade é esposada por 50% dos entrevistados.
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2.2.4.9 Os subsídios fiscais à provisão e o consumo de serviços privados de saúde
não serão alterados

Para 50% dos entrevistados, os subsídios fiscais serão mantidos nos níveis
atuais. Mas uma proporção significativa de painelistas (38%) acredita que ha-
verá redução nos subsídios fiscais (Gráfico 49).

Entre os grupos de dirigentes de estabelecimentos públicos (71,4%) e
lideranças políticas (64,3%) estão as maiores proporções de entrevistados
que acreditam na manutenção dos subsídios nos níveis atuais.

Nos demais grupos, a previsão de mudanças no atual modelo de subsídios
fiscais é importante. A possibilidade de redução dos subsídios é relevante para os
painelistas do grupo de dirigentes de estabelecimentos da rede privada (53%),
membros de organizações da sociedade civil (50%) e gestores do SUS (41%); já a
previsão de aumento nos subsídios é significativa apenas entre dirigentes de estabe-
lecimentos da rede privada (23,5%) e profissionais de saúde (18%).

2.2.4.10 A ação reguladora do poder público será ampliada, não apenas sobre o
mercado de planos e seguros de saúde, mas também sobre outras atividades setoriais
da esfera privada

Para cerca de 77% dos painelistas, o papel regulador do Estado será amplia-
do em algumas áreas (51%) ou crescerá (25%) de modo geral (Gráfico 50).

Cerca de 75% a 90% dos entrevistados pertencentes aos segmentos de
gestores do SUS, lideranças políticas, membros de organizações da sociedade
civil, dirigentes de estabelecimentos da rede pública e dirigentes de estabele-
cimentos da rede privada consideram que nos próximos anos haverá expan-
são da ação reguladora do setor público sobre atividades do setor privado
relacionadas à saúde. Essa proporção é um pouco menor entre os integran-
tes dos grupos de pesquisadores (69%) e empresários e executivos do setor
privado (67%).
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GRÁFICO 48 − EFICÁCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR COMO
ÓRGÃO REGULADOR

GRÁFICO 49 − TENDÊNCIAS DOS INCENTIVOS FISCAIS
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GRÁFICO 50 − TENDÊNCIAS DA AÇÃO REGULATÓRIA DO SETOR PÚBLICO NA
ÁREA DE SAÚDE

2.2.4.11 No segmento de planos e seguros de saúde continuará a discriminação de
cobertura a pacientes mais idosos

Para 57% dos entrevistados, a ação regulatória do Estado voltada a dimi-
nuir a discriminação da inclusão de idosos em planos e seguros privados de
saúde não será bem-sucedida.

A maioria dos painelistas dos segmentos de empresários e executivos do
setor privado (83%), pesquisadores e docentes (73%), lideranças políticas (71%),
membros de organizações da sociedade civil (60%), dirigentes de estabeleci-
mentos de saúde da rede privada (59%) e profissionais de saúde (55%) avalia
como improvável a redução da discriminação da cobertura para idosos.

Apenas dois grupos divergem dessa opinião: 62% de  gestores do SUS e 57,2%
de dirigentes de estabelecimentos de saúde da rede pública acham que a ação
regulatória estatal para evitar a discriminação a pacientes idosos será exitosa.
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GRÁFICO 51 − DIMINUIÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO A PACIENTES IDOSOS

2.2.5 Recursos Humanos

2.2.5.1 O mercado de trabalho para médicos generalistas crescerá nos setores
público e privado

O crescimento do mercado para médicos generalistas foi predito por
82% dos painelistas, no que se refere ao setor público (Gráfico 52), e por
75,5%, no que se refere ao setor privado (Gráfico 53). O percentual dos que
crêem no crescimento do mercado de trabalho no setor público varia de
97% (entre gestores do SUS) a 64% (entre pesquisadores e docentes).
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GRÁFICO 52 − CRESCIMENTO DO MERCADO PARA MÉDICOS GENERALISTAS NO
SETOR PÚBLICO

GRÁFICO 53 − CRESCIMENTO DO MERCADO DE TRABALHO PARA MÉDICOS
GENERALISTAS NO SETOR PRIVADO
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A perspectiva de aumento do mercado para médicos generalistas no se-
tor privado é afirmada por 55% de gestores do SUS, grupo menos otimista
em relação à expansão do mercado no setor privado. Em contraste, 91% de
profissionais de saúde e 83% de empresários, executivos e dirigentes da rede
privada crêem que o mercado aumentará também nesse setor.

2.2.5.2 É improvável a adoção da exigência de revalidação periódica dos diplomas
dos profissionais de saúde

Entre os painelistas consultados, 73,7% acham que a exigência de revali-
dação periódica dos diplomas dos médicos não acontecerá ou será pouco
provável (Gráfico 54). O maior nível de discrepância em relação a essa opi-
nião é encontrado entre dirigentes da rede privada, dos quais 47,1% acham
que a implantação desse procedimento será provável ou bastante provável.

Quanto à avaliação periódica dos outros profissionais de saúde, 75,4%
dos painelistas predizem que não acontecerá (19,6%) ou que será pouco pro-
vável (55,8%) (Gráfico 54). Entre profissionais de saúde, esse percentual sobe
para cerca de 82%, e para 92% entre empresários e executivos privados.

GRÁFICO 54 − ADOÇÃO DA EXIGÊNCIA DE REVALIDAÇÃO PERIÓDICA DE DIPLOMAS
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2.2.5.3 Não haverá participação da sociedade nos conselhos profissionais,
permanecendo o modelo atual de auto-regulação

Na opinião de 86% dos painelistas, o modelo atual de fiscalização do
exercício profissional será mantido. Não há divergência, nesse particular, en-
tre os grupos. Os percentuais mais altos − acima de 90% − vêm de lideranças
políticas, de empresários e executivos privados e de profissionais de saúde,
nesta ordem.

Diante da possibilidade de a regulamentação do exercício profissional vir
a ser exercida pelos conselhos profissionais, mas com participação da socie-
dade, 71,2% (Gráfico 55) dos painelistas responderam não ou pouco prová-
vel, destacando-se, nesse particular, a opinião quase unânime de pesquisado-
res (92%).

2.2.5.4 Serão instituídos incentivos para estágios voluntários supervisionados em
comunidades carentes1

Dos painelistas, 65,1% acreditam que não haverá ou é pouco provável a
instituição desses estágios como pré-requisito para diplomação, com destaque
para pesquisadores, que unanimemente acham que tal exigência não será im-
plantada (Gráfico 56).

A situação muda radicalmente se a medida for adotada como política
pública mediante incentivos para estágios voluntários. Nessa hipótese, a con-
cordância sobe para 83% dos painelistas, sem divergências entre grupos. Os
que aderem a essa opinião em maior proporção são lideranças políticas (92,9%),
os gestores do SUS (94%) e os empresários e executivos privados (91,7%).
Entre os profissionais de saúde, os mais diretamente atingidos pela política, e
os dirigentes de estabelecimentos públicos, os percentuais de provável, bas-
tante provável e sim caem para perto de 64%  (Gráfico 57).

1 Os painelistas já tinham enviado suas respostas quando o MS lançou programa de incentivos
(bolsa mensal de R$ 2 800,00 a R$ 4 500,00, moradia, alimentação, seguro de vida, transpor-
te, título de especialista em saúde da família depois de um ano) para estágios supervisionados
de médicos e enfermeiros em comunidades mais carentes desses profissionais.
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GRÁFICO 55 − REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

GRÁFICO 56 − ESTÁGIO COMO EXIGÊNCIA PARA TITULAÇÃO
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GRÁFICO 57 − ESTÁGIO VOLUNTÁRIO COMO POLÍTICA

2.2.5.5 As relações de trabalho no setor público serão alteradas com a redução
gradual do regime estatutário

Não há divergências entre os oito grupos quanto à tendência de redução
gradual do regime estatutário, substituído pela combinação de outras formas
de contratação de mão-de-obra − como terceirização, contratação de coo-
perativas e regime celetista. Esse sentimento é unânime entre pesquisadores e
alcança mais de 90% de empresários executivos privados (Gráfico 58). Entre
representantes da sociedade civil, o otimismo é menor (60%). No conjunto
de painelistas, 88% consideram essa tendência como provável, bastante pro-
vável e sim.

2.2.5.6 A substituição dos serviços de profissionais de saúde já terceirizados
pelo trabalho assalariado com vínculo formal de emprego ocorrerá em escala pouco
significativa, tanto no componente estatal do SUS quanto na rede privada de
saúde em geral

Julgam 80% dos painelistas que mudanças nesse sentido serão pouco ou
nada significativas, tanto na rede estatal do SUS quanto na rede privada em
geral. Essa opinião é comum a todos os grupos (Gráfico 59).
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GRÁFICO 58 − SUBSTITUIÇÃO DO REGIME ESTATUTÁRIO POR OUTRAS FORMAS DE
CONTRATAÇÃO

GRÁFICO 59 − SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS POR
TRABALHO ASSALARIADO
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2.2.5.7 Não há tendência definida quanto à possibilidade de aumento do
assalariamento na rede privada no âmbito do SUS, e serão criados incentivos
financeiros para aumentar a produtividade

No que diz respeito a uma possível tendência de aumento do assalaria-
mento médico, acompanhado ou não de incentivos financeiros para o au-
mento da produtividade, os painelistas dividem-se em duas metades. Mas há
posições polares: 68% de pesquisadores não acreditam na viabilidade do
crescimento do emprego assalariado; 75% de dirigentes da rede pública e
64% de profissionais de saúde pensam justamente o oposto.

GRÁFICO 60 − AUMENTO DO ASSALARIAMENTO NA REDE PRIVADA

Já em torno da adoção de incentivos financeiros para o aumento da pro-
dutividade, tanto na rede estatal do SUS quanto na rede privada vinculada
(inclusive as entidades filantrópicas), o consenso é bem evidente: 81% acredi-
tam nessa possibilidade. Esse percentual é de 93,4% entre gestores do SUS,
mas cai para 58% entre executivos e empresários privados.
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GRÁFICO 61 − ADOÇÃO DE INCENTIVOS SALARIAIS PARA AUMENTO
DA PRODUTIVIDADE

2.2.5.8 Não haverá mudanças significativas no sistema de saúde como um todo
quanto à forma de assalariamento médico, salvo no setor público, no qual crescerá o
regime de quarenta horas sem dedicação exclusiva

Nas perguntas sobre tendências de assalariamento médico, os diferentes
regimes de emprego não foram colocados como formas alternativas. Assim,
a leitura dos resultados só pode ser feita considerando-se a perspectiva atri-
buída a cada um dos regimes isoladamente (Gráfico 62).

Cerca de 74% dos painelistas supõem que ocorrerá a expansão do regime
de quarenta horas, sem dedicação exclusiva, no setor público do SUS; 66,6%
também acreditam no incremento do regime de tempo parcial; e apenas
20,8%, no regime de quarenta horas com dedicação exclusiva.

No que se refere à rede privada em geral, 81% dos painelistas acreditam
haver uma tendência de crescimento do regime de tempo parcial; 33,3%, no
regime de quarenta horas sem dedicação exclusiva; e apenas 11,4%, no regi-
me de tempo integral com dedicação exclusiva (Gráfico 63).
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GRÁFICO 62 − TENDÊNCIAS DE DIFERENTES MODALIDADES DE ASSALARIAMENTO
NA REDE PÚBLICA

GRÁFICO 63 − TENDÊNCIAS DE DIFERENTES MODALIDADES DE ASSALARIAMENTO
DA REDE PRIVADA
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2.2.5.9 A melhoria da remuneração será o principal fator de motivação para o
pessoal vinculado ao SUS

Autonomia no trabalho, criação de carreiras, melhoria salarial, participa-
ção nas decisões, possibilidade de aprimoramento profissional e segurança
no emprego foram colocadas como fator de motivação do pessoal vincula-
do ao SUS. Solicitou-se aos painelistas que indicassem, dentre esses, qual seria o
fator mais importante de motivação na década.

Na rede estatal do SUS, 47% dos painelistas consideram a melhoria de
remuneração como o principal fator de motivação dos recursos humanos.
Outros fatores, como criação de carreiras (18,6%), possibilidade de aperfei-
çoamento (13,7%) e segurança no emprego (12,7%), ocupam posição secun-
dária no ranking dos fatores motivacionais.

Na rede privada vinculada ao SUS, a melhoria salarial é considerada como
o principal fator de motivação para 73% dos painelistas. Como se esperava,
é entre profissionais de saúde que mais prevalece essa opinião (90%).

GRÁFICO 64 − FATORES DE MOTIVAÇÃO DO PESSOAL VINCULADO AO SUS
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2.2.5.10 Será exigida titulação específica para o exercício de funções de direção em
stabelecimentos públicos de saúde, principalmente nos de maior porte

A adoção da exigência de qualificação (titulação) específica para o exercí-
cio de funções de direção em estabelecimentos públicos de saúde, especial-
mente os de maior porte, é apontada por 77,2% dos painelistas. Os maiores
percentuais de endosso a essa opinião vêm de dirigentes da rede privada de
saúde (94,2%) e de profissionais de saúde (90,9%).

GRÁFICO 65 − EXIGÊNCIA DE TITULAÇÃO ESPECÍFICA PARA FUNÇÕES DE DIREÇÃO

2.2.5.11 Os procedimentos médicos convencionais (anamnese, exame físico, etc.)
serão cada vez mais substituídos por outras tecnologias, sobretudo na área de
complementação diagnóstica

Acreditam no incremento do uso de tecnologia 71,3% dos painelistas
(Gráfico 66). O percentual dos que esperam aumento do uso de meios de
apoio ao diagnóstico é maior entre dirigentes da rede privada (88,3%) e
menor entre gestores do SUS (60,6%).

2.2.5.12 Haverá crescimento no mercado de trabalho para novas
profissões de saúde

O crescimento do mercado para novos profissionais (como acupunturistas,
optometristas e quiropráticos) deverá ocorrer, segundo prevêem 67,7% dos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pouco provável Provável Bastante provável Sim



9 1
•

2 TENDÊNCIAS DO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO: RESULTADOS DA PESQUISA

painelistas (Gráfico 67). Entre representantes da sociedade civil, 90% acreditam
nessa tendência de crescimento do contingente de novas categorias de
profissionais, e apenas 58% de pesquisadores endossam tal opinião.

GRÁFICO 66 − TENDÊNCIA DE USO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS CONVENCIONAIS

GRÁFICO 67 − TENDÊNCIAS DO MERCADO PARA NOVAS PROFISSÕES DE SAÚDE
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2.2.6 Ciência & Tecnologia em Saúde

2.2.6.1 A avaliação tecnológica terá desenvolvimento real

Existem duas formas fundamentais de avaliação da tecnologia em saúde:
a avaliação instrumental, que pretende determinar se uma tecnologia funcio-
na e alcança o resultado para o qual foi criada, e a avaliação econômica, cujo
objetivo é identificar se o resultado foi alcançado de forma eficiente e, ainda,
se proporcionou o maior benefício possível.

Para 86,8% dos participantes do estudo, a avaliação tecnológica (instrumen-
tal e econômica) terá desenvolvimento real nos próximos dez anos. Aproxima-
damente metade (46,7 %) dos painelistas tem essa possibilidade como muito
provável e ou sobre ela declaram sim, mas outros 40% consideram-na prová-
vel. Apenas 13,2% dos painelistas acham essa possibilidade pouco provável.

GRÁFICO 68 − DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE
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2.2.6.2 Não há uma tendência mais pronunciada sobre a prioridade que será
conferida à participação do Estado no controle da incorporação de tecnologia

Apesar do peso importante da tecnologia médica nos custos dos serviços
de saúde, sobretudo quando deixada ao sabor das forças de mercado, não
está claro se haverá participação efetiva do Estado brasileiro no controle da
incorporação de novas tecnologias nos próximos dez anos.

Pelos resultados da pesquisa, 56% dos painelistas entrevistados crêem que
a participação do Estado será um objetivo prioritário ou altamente prioritá-
rio da política de saúde. Há divergências entre os grupos. Entre lideranças
políticas e pesquisadores, apenas 42,8% e 40% dos painelistas, respectiva-
mente, compartilham desse ponto de vista. Empresários e executivos priva-
dos estão divididos (50%, não ou pouco prioritário, e 50%, prioritário).
Os grupos que mais se inclinam a pensar na avaliação da tecnologia como
objetivo prioritário da política de saúde são profissionais de saúde (72,7%) e
gestores do SUS (70,6%).

GRÁFICO 69 − PRIORIDADE AO CONTROLE DA INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA
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2.2.6.3 É provável que sejam criadas agências regulatórias de incorporação
tecnológica

Diversos países adotam agências regulatórias da incorporação e inovação
tecnológicas no campo da saúde. Cerca de 61,5% dos painelistas crêem que
o governo brasileiro recorrerá a um modelo similar para monitorar, adequar
e avaliar a incorporação de novas tecnologias. Os segmentos de opinião mais
otimistas ante essa perspectiva são gestores do SUS (79,4%) e profissionais de
saúde (72,8%). Em contrapartida, empresários e executivos privados são os mais
pessimistas − 66,6% deles responderam não e pouco provável (Gráfico 70).

Contudo, no caso da criação de um mecanismo formal de regulação da
tecnologia, a natureza desse órgão ou entidade seria de agência independente,
segundo 47% dos painelistas, congregando, por exemplo, governo, indústria, ins-
tituições de pesquisa e sociedade civil (Gráfico 71). A segunda opção dos paine-
listas (37,3%) seria a de uma agência governamental no próprio sistema de saúde.

GRÁFICO 70 − POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE AGÊNCIA REGULATÓRIA DA
INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA
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GRÁFICO 71 − NATUREZA DA AGÊNCIA REGULADORA DE
INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA

GRÁFICO 72 − TENDÊNCIAS DO PAPEL DE DIFERENTES ATORES NO CAMPO
DA AQUISIÇÃO E DO USO DA TECNOLOGIA

0

10

20

30

40

50

Independente Governamental (fora do sistema de saúde)

Governamental (no próprio sistema de saúde) Indústria do setor

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Usuários

Profissionais de Saúde

Indústria

Diminuir Muito Diminuir Pouco Manter-se Aumentar Pouco Aumentar Muito



9 6
•

TENDÊNCIAS DO SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO

2.2.6.4 O setor industrial é o de maior capacidade de pressão no campo
da aquisição e do uso de tecnologia

No campo da aquisição e do uso de tecnologia, atores como indústria,
profissionais de saúde e usuários dos serviços de saúde, de alguma forma,
atuam como grupos de pressão. Na situação atual, segundo os painelistas, o setor
com maior capacidade de pressão é o industrial (Gráfico 72). Talvez assim conti-
nue na década. Ainda que a capacidade de pressão dos usuários seja, atualmente,
considerada inferior à da indústria e à de profissionais de saúde, na opinião dos
painelistas a capacidade de pressão desse grupo é a que mais aumentará nos próxi-
mos dez anos.

2.2.6.5 O apoio estatal à produção nacional de imunobiológicos, medicamentos
e equipamentos médicos deverá aumentar

Nos próximos dez anos, o fomento estatal, inclusive mediante
financiamento, à produção nacional de insumos básicos terá o seguinte
comportamento (Gráfico 73):

(a) Imunobiológicos: o fomento oficial aumentará − segundo 76% dos
especialistas consultados −; entretanto, para quase metade dos participantes
(47%), o aumento no fomento será pequeno;
(b)  Fármacos e medicamentos: a tendência também é de crescimento do apoio
estatal para 69% dos participantes (crescer muito para 31% dos painelistas
e pouco para 38%). Os segmentos mais otimistas são os de representantes
da sociedade civil e de gestores do SUS. Nesses dois segmentos, os
percentuais de respostas que apontam crescimento chegam a 90%
(sociedade civil) e 88,3% (gestores);
(c) Equipamentos médicos: as opiniões, nesse caso, estão bem mais divididas.
O fomento governamental para esse setor aumentará, segundo 41,8%
dos painelistas, mas, para 47%, deverá manter-se nos níveis atuais.

2.2.6.6 Será alcançada auto-suficiência nacional na produção de sangue,
hemoderivados e imunobiológicos, mas o mesmo não deverá ocorrer na área
de fármacos e medicamentos

Com relação à produção nacional de sangue e hemoderivados, 88% dos
entrevistados acreditam que o país alcançará a auto-suficiência na década
(Gráfico 74).
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GRÁFICO 73 − TENDÊNCIAS DO FOMENTO ESTATAL AO DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO

A auto-suficiência nacional no campo dos imunobiológicos também é
tida como alcançável: cerca de 60% dos painelistas posicionaram-se positiva-
mente em relação a essa possibilidade, considerando-a provável (29,9%) ou
bastante provável e sim (29,1%). Gestores do SUS e dirigentes dos estabelecimentos
públicos de saúde são os mais otimistas: 79,4% e 71,4% deles, respectivamente,
entendem que a auto-suficiência na produção de imunobiológicos será alcançada.

Nas áreas de fármacos e medicamentos básicos, a probabilidade de auto-
suficiência é considerada mais reduzida: 52,2% dos painelistas consideram-na pouco
provável (35,8%) ou que não ocorrerá (16,4%). Em apenas dois grupos há ex-
pectativa positiva no que se refere ao alcance da auto-suficiência na produção de
fármacos e medicamentos básicos: gestores do SUS e dirigentes de estabelecimen-
tos públicos de saúde. Nesses dois grupos, o percentual dos entrevistados que
acreditam no alcance da auto-suficiência é de 67,6% e 71,4%, respectivamente.

2.2.6.7 O consenso é pouco pronunciado em relação à possibilidade de diminuição
dos custos de atenção à saúde, como decorrência de controle sobre a incorporação
tecnológica

Segundo 55,9% dos painelistas, à medida que sejam instituídos controles so-
bre incorporação e uso de tecnologias, os custos da atenção médica deverão
diminuir muito − (20,6%) dos painelistas − ou um pouco (35,3%) (Gráfico 75).
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Essa opinião é mais enfática entre diretores e gerentes da rede pública de
serviços e entre empresários e executivos privados. Nesses dois grupos, mais
de 70% acreditam na queda dos custos dos serviços como decorrência de
medidas de regulação sobre uso e incorporação de tecnologias.

GRÁFICO 74 − TENDÊNCIAS DA AUTO-SUFICIÊNCIA NACIONAL

GRÁFICO 75 − COMPORTAMENTO DOS CUSTOS DE ATENÇÃO MÉDICA COMO
RESULTADO DO CONTROLE DA INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA
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2.2.6.8 Haverá aumento da participação das instituições públicas de pesquisa no
desenvolvimento tecnológico do setor de saúde

Para 63,7% dos painelistas, a participação das instituições públicas de pes-
quisa no desenvolvimento tecnológico do setor de saúde deverá aumentar
pouco (52,3%) ou muito (11,4%). Apenas 5% dos especialistas consultados
acreditam na diminuição dessa participação, e 31,1% acreditam que tal parti-
cipação manter-se-á nos níveis atuais. Não há divergência entre grupos.
A tendência a prever aumento é particularmente forte entre diretores e ge-
rentes da rede pública: 92,9% acreditam nessa possibilidade.

GRÁFICO 76 − TENDÊNCIAS DA PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
NO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

2.2.7 Perfil Epidemiológico

2.2.7.1 A mortalidade neonatal será reduzida nos próximos dez anos

Grande parte da mortalidade infantil no Brasil corresponde ao compo-
nente neonatal. As principais causas de mortalidade nesse componente são as
lesões ao nascer e as causas perinatais, que podem ser reduzidas mediante
ampliação da cobertura e melhoria da qualidade na atenção pré-natal e ao
parto. Nos próximos dez anos, segundo 96,3% dos especialistas, o sistema
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de saúde será capaz de reduzir esse problema. Apenas 3,7% dos painelistas
acham que essa redução será pouco provável.

GRÁFICO 77 − REDUÇÃO DA MORTALIDADE NEONATAL

2.2.7.2 Não há muita certeza quanto à capacidade de resposta do sistema de saúde
aos desafios decorrentes de mudanças epidemiológicas na década

A emergência de novas doenças e as modificações no comportamento
epidemiológico de outras já conhecidas deverão ser aspectos importantes do
perfil epidemiológico futuro. Entre os painelistas, 56,7% são mais otimistas
quanto à capacidade de resposta do sistema de saúde brasileiro para enfren-
tar tais problemas na década; desses, 32,1% consideram provável que o siste-
ma de saúde brasileiro esteja preparado para enfrentar os novos desafios
decorrentes de mudanças epidemiológicas. Mas apenas 24,6% estão mais
seguros (bastante provável e sim) sobre esse preparo. Há divergência entre os
grupos. A maioria de pesquisadores e docentes (66,7%), profissionais de saúde
(54,6%) e dirigentes da rede privada (53%) considera pouco provável ou não
acredita que o sistema de saúde seja capaz de responder a esses novos desafios.
Os mais otimistas sobre as possibilidades de resposta do sistema de saúde são
gestores do SUS e empresários e executivos privados, entre os quais 76,5% e
63,7% dos entrevistados, respectivamente, acreditam nessa possibilidade.
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GRÁFICO 78 − CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SISTEMA DE SAÚDE AOS DESAFIOS
PROVOCADOS PELAS MUDANÇAS EPIDEMIOLÓGICAS

2.2.7.3 A prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais terá
prioridade maior que a atual na política de saúde

Cerca de 77% dos painelistas crêem que a prevenção dos acidentes de
trabalho e das doenças profissionais melhorará sua posição no ranking das
prioridades da política de saúde na década (Gráfico 79). Isso deverá ocorrer
para 97,1% de gestores do SUS e para 85,7% de lideranças políticas, que são
os grupos mais confiantes na possibilidade de mudança. Os grupos menos
confiantes ( pouco provável e não) são pesquisadores e docentes (45%) e
membros de organizações da sociedade civil (40%).

2.2.7.4 As principais medidas para se evitarem acidentes de trânsito, bem como
homicídios e outras formas de violência, na década serão, respectivamente, ações
educativas específicas e maiores oportunidades de educação e emprego

A violência, nas suas diferentes formas, constitui atualmente um impor-
tante problema de saúde pública. Acidentes de trânsito, homicídios e suicídios
estão hoje entre as principais causas de morte e de demandas assistenciais.
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GRÁFICO 79 − MAIOR PRIORIDADE À PREVENÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO E
DAS DOENÇAS PROFISSIONAIS

A tabela 5 apresenta a opinião dos painelistas consultados sobre as princi-
pais medidas a serem tomadas para a diminuição dos acidentes de trânsito,
e na tabela 6, para o combate à violência.

TABELA 5 − PRINCIPAIS MEDIDAS QUE SERÃO TOMADAS PARA PREVENÇÃO
DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

Medidas Ordem de Importância

Medidas educativas em geral na educação para o trânsito 1

Prevenção específica de fatores de risco 2

Redução da impunidade 3

Penas mais severas 4

Inclusão de novos itens de segurança na produção de veículos 5
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TABELA 6 − PRINCIPAIS MEDIDAS QUE SERÃO TOMADAS PARA COMBATE
À VIOLÊNCIA

Medidas Ordem de Importância

Aumento das oportunidades de educação e de emprego 1

Controle da comercialização e ampliação da restrição
ao porte de armas 2

Redução da impunidade 3

Penas mais severas 4

Repressão ao contrabando de armas 5

2.2.7.5 Na década, o sistema de saúde não será capaz de responder, de maneira
adequada, às necessidades de atenção à saúde da crescente população de idosos

O envelhecimento populacional, decorrente da redução na fecundidade,
do crescimento da esperança de vida e da melhoria tecnológica nos meios
diagnósticos e terapêuticos, deverá resultar em um número cada vez maior
de pessoas vivendo durante mais tempo com doenças crônicas, tais como diabe-
tes, hipertensão e tumores. No Brasil, o segmento populacional com mais de 65
anos, que correspondia a 4,8% (7 milhões) da população no início da década de
1990, deverá ser de 10% em 2010 (mais de 22 milhões de pessoas).

Nesse contexto, mais da metade (54,4%) dos painelistas acredita que o
sistema de saúde ou não responderá (5,9%) a esse desafio ou será pouco
provável (48,5%) que o faça de maneira adequada, quantitativa e qualitativa-
mente. Esse percentual, entretanto, não reflete uma posição homogênea entre
os grupos. Dois grupos divergem: 67,7% de gestores do SUS e 53% de diri-
gentes da rede privada acreditam (provável, bastante provável e sim) em
uma resposta positiva do sistema de saúde (Gráfico 80).

2.2.7.6 O sarampo e o tétano neonatal estarão eliminados no Brasil

Em 1997 foram registrados 53 664 casos de sarampo e 103 de tétano
neonatal, doenças que deveriam estar ausentes do quadro nosológico nacio-
nal se a tecnologia disponível, de baixo custo e fácil aplicação, estivesse sendo
usada de forma eficiente.

Há, contudo, na percepção dos painelistas, boas perspectivas para esta
década. O sarampo e o tétano neonatal não se constituirão em problema de
saúde para 94% (sarampo) e 92% (tétano neonatal) dos painelistas.
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Não há divergências entre os grupos. Em relação ao sarampo, os mais
otimistas ( provável, bastante provável e sim) são representantes da socieda-
de civil (100%) e gestores do SUS (97,1%). Os mais otimistas, em relação ao
tétano neonatal, são pesquisadores (95,8%), dirigentes da rede privada (94,1%),
gestores do SUS (93,9), profissionais de saúde (90,9%) e representantes da socie-
dade civil (90%)

GRÁFICO 80 − CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SISTEMA DE SAÚDE ÀS
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE IDOSOS

2.2.7.7 A malária e a febre amarela silvestre provavelmente continuarão presentes
como problemas de saúde pública, mas há expectativa positiva em relação ao
controle da dengue na próxima década

Tendo em vista os fatores sociais e econômicos que favorecem a sua
disseminação e urbanização, a malária e a febre amarela, a despeito da expe-
riência autóctone no uso de medidas de controle, continuarão tendo uma
presença incômoda no perfil epidemiológico nacional.
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No caso da malária, como mostra o gráfico, o percentual de painelistas
que não acreditam na possibilidade de sucesso no controle da endemia (não
e pouco provável) é de 57,6%.

GRÁFICO 81 − CONTROLE DO SARAMPO E DO TÉTANO

Com relação à dengue, as opiniões são mais otimistas: 60,6% dos paine-
listas acreditam no seu controle na década. Os grupos mais confiantes nessa
possibilidade são gestores do SUS e diretores de estabelecimentos públicos de
saúde, entre os quais 70,5% e 69,3%, respectivamente, acreditam na possibi-
lidade de controle. Em contrapartida, a maioria de pesquisadores e docentes
(54,5%) e boa parte de membros de organizações da sociedade civil (50%) e
de profissionais de saúde (45,5%) não acreditam nessa possibilidade.

As opiniões estão divididas em relação às possibilidades do controle da
febre amarela silvestre na década, ainda que uma maioria pouco expressiva
(51,5%) acredite na possibilidade de controle dessa endemia. Entre esses,
30,3% acham o controle provável, 16,7%, bastante provável, e 4,5% não têm
dúvida a esse respeito.
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GRÁFICO 82 − CONTROLE DA MALÁRIA, DA DENGUE E DA FEBRE
AMARELA SILVESTRE
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importância deste estudo não está, como se poderia supor, no grau de
acerto de suas previsões. Quando (e se), no fim da década, alguém se

dispuser a avaliar os resultados da pesquisa, provavelmente constatará que
inúmeras previsões não se concretizaram e, ainda, que o grau de acerto va-
riou entre os diferentes grupos de painelistas. Tudo isto será pouco relevante.
Identificar quais, e em que medida, as previsões se concretizaram será, na
prática, mera curiosidade estatística.

A relevância está, na verdade, no uso que pode ser feito das opiniões
emitidas hoje. Com base nessas opiniões, será possível, no decorrer da déca-
da, reorientar (ou reforçar) políticas e, sobretudo, rever (ou incrementar) de-
terminadas estratégias. Mudanças de ênfase ou mesmo de rumo, eventual-
mente necessárias, farão que previsões positivas se concretizem e as negativas
sejam anuladas ou, pelo menos, minimizadas.

Alguns resultados da pesquisa são, em alguma medida, surpreendentes.
Embora considerados atualmente como de baixa e média eficácia, os conse-
lhos e as conferências, nos próximos dez anos – um prazo relativamente
curto para mudanças culturais significativas –, serão, depois do Ministério
Público, a segunda instituição com papel mais destacado na defesa dos direi-
tos dos usuários. À frente, portanto, das associações de portadores de pato-
logia, mídia em geral (imprensa, TV), órgãos de defesa do consumidor, Mi-
nistério da Saúde e, empatados, Congresso Nacional e Poder Judiciário.

A
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O que também surpreende, dado o notório desgaste que atravessa, não é
a posição do Congresso Nacional, mas sim o ceticismo dos painelistas em
relação aos órgãos de defesa do consumidor e ao Poder Judiciário. Como é
sabido, essas duas instituições têm tido atuação destacada, em particular na
sustentação dos interesses dos usuários dos planos de saúde.

A despeito do ambiente bastante favorável à participação social criado a
partir da Constituição de 1988, os conselhos de profissionais de saúde conti-
nuarão sem a presença de representação de usuários.

Outras inovações possíveis − como uma espécie de “provão” periódico
para revalidação de diploma; adoção, no setor público, do regime de traba-
lho de dedicação exclusiva; diminuição ou eliminação dos incentivos fiscais
ao uso de serviços privados; e regulamentação da eutanásia −, de uma ou de
outra forma, todas já adotadas em vários países, não deverão vingar no
Brasil, pelo menos no horizonte de tempo coberto por este estudo.

Em contrapartida, será exigida titulação específica para o exercício de funções
de direção em estabelecimentos públicos de saúde, principalmente os de maior
porte. Também é provável a ampliação de situações em que o aborto será permi-
tido. A viabilidade do atendimento do princípio constitucional da integralidade da
assistência, por sua vez, não é tão consensual quanto se supunha. Percentual significa-
tivo de painelistas acredita que a cesta de procedimentos do SUS será um pouco mais
(34,7%) ou muito mais (11,1%) restrita do que a atual.

No conjunto das respostas, pequena maioria assinala que a cesta de servi-
ços oferecida pelo SUS não diferirá da que hoje é oferecida ou será ainda mais
ampla, mas pesquisadores e docentes, dirigentes da rede privada e profissio-
nais de saúde apontam no sentido da restrição de procedimentos. Na im-
plantação de consórcios intermunicipais, embora esperada por ampla maio-
ria no conjunto de painelistas, os percentuais de concordância variam cerca
de quatro vezes (razão entre valores extremos) dos mais otimistas com essa
tendência (diretores e gerentes de estabelecimentos públicos e profissionais
de saúde) aos mais pessimistas (empresários e executivos privados).

A tendência de aumento da oferta de leitos municipais, observada entre
1992 e 1998 (AMS), não deverá se manter. A maioria acredita que as esferas
subnacionais, mediante estratégias como a terceirização e a criação de entida-
des públicas não estatais, deverão reduzir seu papel na provisão direta de
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serviços. Organizações sociais, entidades de interesse social e similares, bem
como o setor privado empresarial, serão os de maior crescimento na década.

Para a maioria dos painelistas, a cobertura populacional dos planos e se-
guros privados de saúde tenderá a ampliar-se, persistindo, entretanto, a dis-
criminação dos idosos. Ao aumento da clientela não deverá corresponder,
necessariamente, a expansão das coberturas assistenciais: as operadoras de
planos de saúde, por exemplo, não deverão propiciar coberturas para todos
os transplantes não experimentais.

As operadoras de planos de saúde irão investir na montagem de redes
próprias de serviços e adotar preferencialmente os protocolos clínicos e os
médicos de “porta de entrada” (gatekeepers) como instrumentos de gerencia-
mento do consumo de procedimentos diagnósticos e terapêuticos, com vis-
tas à contenção de custos.

A primeira grande conclusão de ordem geral do estudo é a improbabilidade
de qualquer cenário de ruptura com o modelo atual. Esta tendência, que poderia
ser chamada de conservadora no sentido literal e não necessariamente ideológico
da expressão, é predominante em praticamente todas as áreas e grupos.

A segunda refere-se à presença do contraditório nas opiniões dos diferentes
grupos em inúmeras questões. A salutar ausência do pensamento único é eviden-
ciada mesmo quando todos os segmentos representados no painel apontam na
mesma direção, uma vez que o grau de otimismo (ou pessimismo) difere em
cada grupo. De modo geral, docentes e pesquisadores (saúde coletiva e áreas
correlatas) e profissionais de saúde tenderam a ser os mais pessimistas.
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1 O Método Delphi: Características Gerais

O Método Delphi, desenvolvido nos Estados Unidos em 1952 por pesquisa-
dores da Rand Corporation, foi inicialmente concebido para proporcionar um
instrumento de previsões sobre temas internacionais e militares. Posterior-
mente, passou a ser aplicado, com êxito, como procedimento de predição
no campo empresarial, no de novas tecnologias, na sociologia e na saúde.

O objetivo do método é a obtenção de uma opinião coletiva qualificada
sobre determinadas questões a partir de um grupo de pessoas selecionadas.
A técnica é definida como método de estruturação de um processo de comu-
nicação colegiada que permite a um grupo de indivíduos tratar de problemas
complexos.

São características básicas desta técnica que a diferenciam de outras técni-
cas de grupo:

manutenção do anonimato dos participantes durante o processo;

retroalimentação (feedback) controlado; e
resposta estatística de grupo.

A base situa-se na interação de três elementos: (i) o Comitê Delphi, cons-
tituído pelo Grupo Coordenador, que pode contar com o apoio de um
Comitê Assessor; (ii) os participantes (painelistas) agrupados segundo deter-
minadas características; e (iii) o(s) questionário(s).

O Grupo Coordenador e o Comitê Assessor compartilham as seguintes
funções:

(a) Elaborar o protocolo de trabalho

Áreas temáticas objeto do estudo;
Critérios para seleção dos painelistas;

Calendário previsto; e

Desenho do informe final.
(b) Definir a lista de painelistas

(c) Elaborar os questionários e promover a participação efetiva dos painelistas

(d) Interpretar os resultados e produzir o Informe Final
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O grupo de painelistas constitui o elemento principal do método, uma
vez que sobre ele recai a responsabilidade de emitir as respostas que, de
forma consolidada, constituem o output da técnica. A interação do Grupo
Coordenador/Grupo Assessor com os painelistas é feita por meio de ques-
tionários estruturados, com questões fechadas, com o objetivo de possibilitar
o tratamento estatístico posterior.

Inicialmente a técnica utilizava como painelistas apenas especialistas, o que
lhe conferia um aspecto mais restrito. Em desenvolvimentos posteriores pas-
sou-se a utilizar um conceito muito mais aberto, buscando-se os painelistas
no universo de pessoas implicadas no problema que se deseja pesquisar. Ou,
como define Landeta (1999), “todo aquele indivíduo cuja situação e recursos
pessoais lhes possibilitem contribuir positivamente ao alcance da finalidade
que motivou a aplicação do método”.

Estudos [Galanc e Mikus, 1986, p. 245-250] que procuraram estimar a
relação entre o tamanho dos grupos de painelistas e o erro na previsão final,
medido pelo afastamento da mediana do valor real, demonstraram que o
erro tende a diminuir exponencialmente à medida que se aumenta o tamanho
da amostra. Esses mesmos estudos indicaram um mínimo de sete membros
e também que um número muito maior não produzia ganhos significativos
na capacidade de previsão, não compensando os incrementos de custos e de
trabalho.

Ao serem convidados a participar do estudo, os painelistas devem ser
esclarecidos sobre os propósitos da pesquisa, a natureza do método a ser
utilizado, a tipologia dos pares, o número de questionários a que deverão
responder, o tempo aproximado requerido para o preenchimento e o sigilo
quanto à individualização das respostas. Essas informações devem ser pres-
tadas por escrito, realizando-se, posteriormente, um contato direto (telefôni-
co ou por e-mail) para se esclarecerem dúvidas e se confirmar seu desejo real
em participar do estudo. Por tratar-se de um estudo de tendências, é funda-
mental enfatizar aos painelistas que suas respostas devem expressar o que eles
acham que vai ocorrer, e não o que gostariam que ocorresse. É desejável
solicitar também àqueles que aceitarem o convite autorização para que seu
nome seja divulgado quando da publicação dos resultados.
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2 Metodologia da Pesquisa

Neste estudo, oito painéis avaliam o futuro do Sistema de Saúde Brasileiro,
descortinando as tendências mais prováveis. Os painéis foram compostos por:

(1) Lideranças políticas (parlamentares, ex-ministros da Saúde, dirigentes
partidários);

(2) Gestores do Sistema Único de Saúde (secretários e ex-secretários de
Saúde, dirigentes e ex-dirigentes do primeiro escalão federal);

(3) Diretores e gerentes de estabelecimentos públicos de saúde (hospitais,
serviços de complementação diagnóstica);

(4) Empresários e executivos privados (saúde suplementar e indústria
farmacêutica);

(5) Dirigentes da rede privada (hospitais, serviços de complementação
diagnóstica);

(6) Pesquisadores e docentes do setor (saúde coletiva, ciências sociais
aplicadas, gestão e economia da saúde);

(7) Profissionais de saúde (médicos, enfermeiros);

(8) Membros de organizações da sociedade civil (centrais sindicais, órgãos
de defesa do consumidor, movimentos sociais de saúde) e do Ministério
Público.

A pesquisa contou com um total de 138 painelistas, dos quais 105 (76,1%)
participaram até o final. Os critérios para a seleção dos participantes foram
capacidade de liderança, trajetória profissional e outros requisitos que, a crité-
rio do Comitê Assessor, qualificam o escolhido como formador de opinião
no âmbito do segmento a que pertence ou mesmo fora dele.

As fases do estudo foram as seguintes:
(1) formação do Comitê Assessor;

(2) determinação das áreas de estudo e dos principais problemas em um
processo de brainstorming;

(3) seleção dos painéis e definição dos critérios para a escolha dos
participantes;

(4) elaboração e envio do primeiro questionário;
(5) análise dos resultados do primeiro questionário;
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(6) elaboração e envio do segundo questionário;

(7) análise do segundo questionário;
(8) discussão dos resultados com o Comitê Assessor; e

(9) redação do Informe Final.

DISTRIBUIÇÃO, POR GRUPO, DOS PAINELISTAS QUE INICIARAM A PESQUISA

Grupo de painelistas Questionários Questionários % de
enviados respondidos respostas

Lideranças políticas 30 14 46,7

Gestores federais, estaduais e municipais 49 34 69,4

Diretores da rede pública de serviços 21 14 66,7

Empresários e executivos privados 16 12 75,0

Dirigentes da rede privada 22 17 77,3

Pesquisadores e docentes 31 26 83,9

Profissionais de saúde 20 11 55,0

Membros de organizações da soc. civil 13 10 76,9

Total 202 138 68,3

Todos os grupos de painelistas receberam o mesmo questionário. A cada
participante foi solicitado que expressasse seu próprio ponto de vista e que
sua resposta refletisse mais a tendência que se poderia esperar no futuro, e
não o seu desejo.

Foram selecionadas sete áreas temáticas para o estudo: (1)  Valores Sociais
sobre Saúde; (2) Organização e Estrutura do Setor Saúde; (3) Aspectos Eco-
nômicos; (4) Mercado e Regulação; (5) Recursos Humanos; (6) Ciência &
Tecnologia em Saúde; e (7) Perfil Epidemiológico.

As perguntas foram todas “fechadas”, isto é, as opções de respostas esta-
vam previstas no próprio questionário. Para muitas perguntas as respostas
ofereciam um escala de “probabilidade” de ocorrência do fato mencionado.
Para outras, o questionário apresentou respostas que deviam ser ordenadas
segundo sua importância. O painelista que não tivesse opinião formada so-
bre determinada questão deveria passar um traço vertical sobre a pergunta,
para que ficasse claro que a ausência de resposta não foi um lapso.

O primeiro questionário foi composto de 80 perguntas, com 54 desdo-
bramentos, no total de 134 quesitos. Do total de perguntas, 75 foram de
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probabilidade de ocorrência de determinado fato e cinco foram de hierar-
quização de respostas.

No segundo questionário foram refeitas aquelas perguntas cujas respostas
não apresentaram uma tendência mais definida na primeira rodada e aquelas
que, no entendimento dos painelistas, não estavam suficientemente claras. Este
último questionário constou de 14 perguntas, com 10 desdobramentos, no
total de 24 quesitos.
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3 Relação de Painelistas

Adib Jatene

Alceu Alves da Silva

Alexandre José Mont´Alverne Silva
Amélia Cohn

Ana Maria Costa
André Cezar Médici

Antônio Carlos Campino
Antônio Carlos dos Santos Figueira

Antônio Jorge Gualter Kropf

Arlindo Chinaglia
Arlindo de Almeida

Armando Antônio de Negri Filho
Armando Raggio

Balbina Lemos da Silva
Barjas Negri

Beatriz Dobashi

Bernard Couttolenc
Carlos Alberto Gebrim Preto

Carlyle Guerra de Macedo
Célia Maria de Almeida

Celso Luiz Dellagiustina

Cláudia Travassos
Cláudio Duarte

Custódio Matos
Darcísio Paulo Perondi

Dejair José Ferreira
Denizi de Oliveira Reis

Dioclécio Campos Júnior
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Diógenes Sandim Martins

Edmundo Castilho
Édson Mamoru Tamaki

Eduardo Jorge
Eliana Pasini

Evaldo Sales Costa
Ewaldo Mário Kuhlmann Russ

Fernando Passos Cupertino de Barros

Flávio Ricardo Liberali Magajewski
Francisco Eduardo Barreto de Oliveira

Francisco Ubiratan Dellape
Gabriel Oselka

Gastão Wagner de Sousa Campos

Genésio Antônio Korbes
Geniberto Paiva Campos

Geraldo Rocha Mello
Germano Mostadeiro Bonow

Gilson Caleman
Gilson Cantarino

Gilson Carvalho

Gonzalo Vecina Neto
Grace Mônica Rocha Alvim

Guilherme José Robalinho
Heli Leonardo Castro

Henrique Antônio Santillo
Ilka Yuriko Kaji

Ivan Batista Coelho

Jacob Kligerman
Jairnilson Silva Paim
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Jamil Haddad

Jarbas Barbosa da Silva Júnior
João Borges

João Polanczky
Joaquim Antônio César Mota

Jocélio Drummond
Jofran Frejat

Joílson Rodrigues Ferreira

José alfredo Borges da Cunha
José Antônio Diniz de Oliveira

José Aristodemo Pinotti
José Carlos Seixas

José Carvalho de Noronha

José Cléber Nascimento Costa
José D´Elia Filho

José da Rocha Carvalheiro
José da Silva Guedes

José Eduardo Bandeira de Mello
José Eduardo de Siqueira

José Fernandes Neto

José Luiz Spigolon
José Magno

José Maria Magalhães Netto
José Saraiva Felipe

Josier Marques Vilar
Laura Ziller

Laurista Corrêa Filho

Lenir Santos
Lúcio Alcântara
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Luiz Carlos Sobania

Luiz Roberto de Siqueira Musolino
Lynn Silver

Márcio José de Almeida
Marco Aurélio de Campos

Margareth Arilha
Maria Alice Domingues Ugá

Maria do Socorro Alves Lemos

Maria leda de Resende Dantas
Mário Bronstein

Mário Scheffer
Maristela Zamborlini Macedo

Marlene Madalene Foschiera

Milton de Arruda Martins
Moacir Sousa Soares

Mozart de Abreu e Lima
Mozart de Oliveira Júnior

Neide Regina Cousin Barriguelli
Newton Shiozawa

Nilton Araújo de Oliveira

Olímpio José Bittar
Olympio Corrêa

Omilton Visconde Júnior
Oswaldo Martins Reis

Paulo Roberto Segateli Câmara
Pedro Tauil

Philip Musgrove

Rafael Guerra
Raquel Elias Ferreira Dodge
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Raul Cutait

Renilson Rehen de Souza
Reynaldo André Brandt

Roberto Cury
Rogério Dalfollo Pires

Ronaldo Luiz Gazola
Rosa Maria Marques

Rosa Maria Sampaio de Carvalho

Ruy Laurenti
Sebastião Loureiro

Sebastião Vianna
Sérgio Lopes Bento

Sílvia Porto

Sílvio Martins
Sílvio Mendes de Oliveira Filho

Sônia Corrêa
Sônia Miriam Draibe

Sueli Gandolfi Dallari
Temístocles Marcelos Neto

Volnei Garrafa

Waldyr Mendes Arcoverde
Walter Lyrio do Valle

Zilda Arns Neumann
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4 Perguntas do Questionário I

I −  −  −  −  − Valores Sociais sobre Saúde

1. O direito de acesso universal e igualitário expresso na Constituição (Art.
196) é complementado pelo princípio da igualdade na assistência à saúde,
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, referido na Lei no 8.080
(Art. 7o, IV). Assumindo o conceito de G. H. Mooney, para quem eqüidade
significa “igual acesso para igual necessidade”, a busca da eqüidade será, na próxima
década, um objetivo da política de saúde:

Não prioritário Pouco prioritário Prioritário Bastante prioritário

2. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece ações em todos os níveis de
complexidade da atenção, embora a disponibilidade desses serviços esteja
concentrada em algumas regiões e localidades, e o acesso seja muitas  vezes
difícil. Na sua opinião, num horizonte de dez anos, o sistema público terá
conseguido progressos marcantes no acesso a ações e serviços de saúde em
todos os níveis de complexidade?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

3. Analistas de políticas de saúde e alguns setores governamentais e
internacionais defendem a restrição do elenco de serviços oferecidos pelo
SUS, mediante a criação de uma lista das ações e serviços que seriam
disponibilizados à população usuária. Considerado o horizonte dos próximos
dez anos, e segundo sua percepção, haverá a adoção de uma “cesta básica” de
ações e serviços – preventivos e curativos − oferecidos pelo SUS?

a) Sim
b) Não

c) Em caso afirmativo, acredita que esta cesta básica incluirá procedimentos
de alto custo e/ou alta complexidade?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

4. As desigualdades no sistema de saúde se manifestam: (i) no acesso,
condicionado, entre outros fatores, pela distribuição espacial da oferta e pelo
nível de educação da população; (ii) na alocação de recursos entre regiões;
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(iii) nos subsídios fiscais; e (iv) nas diferenças nas condições de saúde. Na sua
opinião, essas desigualdades serão reduzidas nos próximos dez anos?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

5. Indique o grau de importância – ordenando de 1 (maior) a 6 (menor)
– que, em sua avaliação, a sociedade dá atualmente, ou dará na próxima
década, aos seguintes atributos do sistema público de saúde:

5.1) Atualmente

a) Eficiência técnica (serviços de qualidade ao menor custo possível)
b) Eficiência alocativa (alocação ótima dos recursos realizada em função
de ações de menor custo e maior eficácia)

c) Eqüidade  (igual acesso para igual necessidade)
d) Qualidade técnica (conjunto de propriedades e características de um
produto ou serviço, que lhe confere aptidão para atender necessidades
expressas ou implícitas)
e) Participação (existência de mecanismos efetivos de participação da
comunidade)

f) Respeito aos direitos do paciente (autonomia, direito a acompanhamento
no caso de internação de crianças e idosos, acesso ao próprio prontuário,
posse dos resultados dos exames, etc.)

5.2) Na próxima década
a) Eficiência técnica

b) Eficiência alocativa

c) Eqüidade
d) Qualidade técnica

e) Participação
f) Respeito aos direitos do paciente

6. Apesar do caráter universal do sistema público de saúde, muitos brasileiros,
sem perder o direito de acesso ao SUS, utilizam modalidades assistenciais
privadas, sobretudo planos e seguros de saúde custeados com recursos
próprios ou com custos compartilhados com empresas, em qualquer caso
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usufruindo de benefícios fiscais (dedução do Imposto de Renda). Na sua
opinião, nos próximos dez anos, esses benefícios fiscais:

Serão eliminados Diminuirão Serão mantidos Aumentarão

7. A participação comunitária na formulação e controle das políticas de
saúde tem sido estimulada por meio de diversos mecanismos participativos
como as conferências e os Conselhos de Saúde (Nacional, estaduais e
municipais). Na sua opinião, qual tem sido a eficácia desses instrumentos
como viabilizadores da participação social?

(Assinale uma única opção)

a) Nenhuma

b) Pouca eficácia
c) Média eficácia

d Grande eficácia

8.  Na sua opinião, nos próximos dez anos, os conselhos e as conferências
de Saúde estarão consolidados e, conseqüentemente, o processo de
democratização da gestão do Sistema Único de  Saúde terá sido  ampliado?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

9.  Na sua opinião, nos próximos dez anos estarão implantados dispositivos
legais e outros mecanismos que assegurem o exercício dos direitos dos usuários
dos serviços de saúde públicos e privados (autonomia, direito de
acompanhante no caso de internação de crianças e idosos, acesso ao próprio
prontuário, posse dos resultados de exames, etc.)?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

10. Na sua opinião, que organismo ou instituição terá, na próxima década,
papel mais destacado na defesa dos direitos dos usuários?

(Assinale uma única opção)

a) Associações de portadores de patologias e/ou de usuários

b) Conselhos Nacional, estaduais e municipais de Saúde

c) Congresso Nacional
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d) Mídia em geral (jornais, TV)

e) Ministério Público
f) Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais de Saúde

g) Órgãos de Defesa do Consumidor
h) Poder Judiciário

i)  Outro (especificar):

11. Tomando como horizonte os próximos dez anos, no seu entendimento,
haverá mudanças na legislação com vistas a:

a) Ampliar o elenco de situações onde o aborto será permitido (atualmente
é permitido nos casos de risco de vida da mãe e de gravidez resultante de
estupro)?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

b) Regulamentar a eutanásia?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

12. Na próxima década, o sistema de atenção à saúde (público e privado)
orientar-se-á  para o desenvolvimento de um modelo com maior ênfase na
promoção e prevenção da saúde?

Não Pouco provável Provável Muito provável Sim

II −  −  −  −  − Organização e Estrutura

1. O Programa de Saúde da Família (PSF)1  é uma das estratégias
governamentais de reorientação do modelo assistencial, mas está atualmente
restrito à população mais carente. Tendo em vista que parcela significativa da
população (mais de 38 milhões de pessoas) se utiliza de modalidades
assistenciais privadas (planos e seguros de saúde), na sua opinião, esse programa
será extendido para toda ou quase toda a população?

Não Pouco provável Provável Muito provável Sim

1 O programa é realizado por equipes de saúde compostas, no mínimo, por um médico, um enfer-
meiro e um auxiliar de enfermagem, e pelo menos quatro agentes comunitários. Cada uma dessas
equipes é responsável pelo atendimento, inclusive domiciliar de, em média, 3.450 pessoas.
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2. Entre as prioridades do SUS se destacam a implementação do Piso de
Atenção Básica ( PAB)2   e do Programa de Saúde da Família. Tomando como
horizonte os próximos dez anos, no seu entendimento, essas estratégias, se
implantadas na sua plenitude, contribuirão para:

a) A ampliação do acesso e melhoria da qualidade da atenção à saúde?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

b) A redução da pressão da demanda sobre os serviços de urgência/
emergência?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

c) As mudanças no perfil epidemiológico em decorrência da redução de
doenças evitáveis?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

d) O aumento da credibilidade do sistema público de saúde?
Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

3. Ao contrário do que ocorre em países que adotam modelos de atenção
universal, no Brasil o setor privado tem sido hegemônico na oferta de serviços
médico-hospitalares. Os leitos hospitalares integrados ao SUS tinham em 1995
a seguinte distribuição em valores relativos, segundo a entidade mantenedora
[MS, Saúde no Brasil, 1997]: privado empresarial, 43,7%; filantrópico, 25,6%;
público (federal, estadual e municipal), 21,3%; e universitário, 9,4%.

Na sua opinião, qual o subsetor que apresentará maior crescimento nos
próximos dez anos?

(Assinale uma única opção)

a) Filantrópico tradicional

b) Privado empresarial

c) Público
d) Universitário

2 Valor per capita repassado pelo Ministério da Saúde para os municípios, destinado ao custeio
de serviços básicos de saúde.
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e)  Entidades públicas não estatais como hospitais comunitários, organizações
sociais, organização social de interesse público (incorporado o filantrópico tradicional)

4. O processo de descentralização do sistema público de saúde tem tido
um forte componente municipalista. Este fenômeno, associado à forte
capacidade normativa e financeira do MS, fez com que a esfera estadual se
tornasse, de um modo geral, um ator menos destacado do que foi antes do
SUS. Assumindo como desejável um maior equilíbrio de atribuições entre as
três esferas de governo, na sua opinião, as secretarias estaduais de Saúde terão
papel mais destacado na coordenação do sistema de saúde em seu território?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

5. Os serviços de Home Care (internação domiciliar), já prestados por
instituições públicas e privadas em algumas localidades, serão ampliados em
escala significativa com vistas a redução de custos, aumento do conforto do
paciente e, até mesmo, da eficácia terapêutica ?

a) Na área privada não vinculada ao SUS:

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

b) No SUS, inclusive na rede privada contratada:

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

6. O processo de descentralização do SUS, ao enfatizar a municipalização,
tende a implicar uma excessiva atomização, com grande número de sistemas
locais incapazes de oferecer atendimento integral. Tal situação se torna mais
crítica diante da carência de instrumentos supramunicipais (consórcios,
microrregionalização assistencial) de planejamento assistencial. Na sua opinião,
esses instrumentos, já vigentes em várias microrregiões, serão implantados
em escala significativa?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

7. A tabela de procedimentos e respectivos valores do Ministério da Saúde
é o instrumento que, de certa forma, define o pacote   SUS. Entretanto, nem
todos os serviços de saúde previstos nessa tabela estão, na prática, ao alcance da
população, dadas a distribuição desigual da oferta e a magnitude das necessidades
acumuladas. Essa situação é bastante clara pelo menos na assistência oftalmológica
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e, sobretudo, no tratamento odontológico, mesmo que limitado à prestação de
serviços básicos. Na sua opinião, a demanda reprimida nessas áreas será eliminada
ou substancialmente reduzida na próxima década?

7.1) Na assistência oftalmológica:

a) Universal
Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

b) Seletiva (crianças em idade escolar da rede pública de ensino)
Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

7.2) Na assistência odontológica:
a) Universal

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

b) Seletiva (crianças em idade escolar da rede pública de ensino)

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

8. O processo de descentralização diminuiu de forma expressiva o papel
do Ministério da Saúde como provedor de serviços de saúde, mediante a
transferência dessa responsabilidade para estados e municípios. Na sua opinião,
as esferas subnacionais, mediante estratégias como a terceirização, a
privatização e a criação de organizações sociais e organizações civis de interesse
social, tenderão nos próximos dez anos a reduzir seu papel de provedor
direto?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

9. Coloque em ordem de importância – 1 (maior) a 7 (menor) – os atores
que, no futuro, terão maior influência na formulação das políticas de saúde:

a) Associação de usuários (inclusive de portadores de patologias)
b) Médicos

c) Ministério da Saúde
d) Outros profissionais de saúde

e) Políticos

f) Secretarias estaduais de Saúde
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g) Secretarias municipais de Saúde

h) Setor privado de saúde

10. Na sua opinião, dentro dos próximos dez anos, hospitais e outras
unidades de atendimento a pessoas atualmente operados pelo Ministério da
Saúde e pelas secretarias estaduais e municipais de Saúde serão, em escala
significativa, transformadas em entes públicos 3 com maior autonomia, mas
submetidos a alguma forma de controle da sociedade ?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

11. No Brasil, grande número de entidades provedoras de serviços de
saúde atende simultaneamente a pacientes do SUS e a pacientes privados,
cobertos ou não por planos ou seguros de saúde. Tal situação acabou
instituindo duas portas de entrada diferenciadas, sobretudo por condições de
conforto e de presteza do atendimento. Na sua opinião, este quadro,
desfavorável para os pacientes do SUS, tenderá a:

a)  Ser reduzido

b)  Manter-se nos níveis atuais
c)  Ser intensificado

12. De um modo geral, na próxima década, o grau de satisfação dos
clientes com os serviços de saúde tenderá a aumentar:

a) No SUS (inclusive rede contratada)

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

b) No setor privado não vinculado ao SUS

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

13.  O problema da (des) humanização do atendimento está presente nas
diferentes modalidades assistenciais, públicas ou privadas. Sua solução depende
não só da equipe de saúde, mas também das condições de trabalho e de

3 Por exemplo, organizações sociais, empresas públicas, autarquias etc.
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infra-estrutura. Na sua opinião, a tendência desse problema para os próximos
dez anos será:

a)  Diminuir

b)  Manter-se nos níveis atuais

c)  Aumentar

14. Segundo seu entendimento, nos próximos dez anos o mercado de
práticas médicas conhecidas como medicina alternativa (homeopatia, acupuntura,
medicina ortomolecular, entre outras) apresentará crescimento?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

III −  −  −  −  − Aspectos Econômicos

1. Estimativas recentes indicam que o gasto nacional (público e privado)
com saúde corresponde a cerca de 7% do PIB. Segundo sua percepção, esse
percentual tenderá a aumentar na próxima década?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

2. Nos últimos anos o componente privado (empresas e famílias) do
gasto nacional com saúde tem apresentado crescimento constante. Segundo
algumas estimativas, a participação da despesa privada já seria superior a
50% do gasto nacional. Na próxima década o gasto privado com saúde
continuará crescendo em ritmo superior ao gasto público ?

Não Pouco provável Provável Bastante provável  Sim

3. Historicamente, o financiamento do setor público de saúde tem sido atendido
com recursos predominantemente federais, secundados por recursos estaduais e
municipais. Segundo dados do IPEA, em 1995 a participação percentual dessas
instâncias foi, respectivamente, da ordem de 63,8%,  18,8% e 17,4%. Na sua
opinião, qual será a tendência alocativa de cada esfera de governo em relação ao
montante de recursos destinados ao financiamento do SUS?

a) Federal:
Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito
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b) Estadual:

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

c) Municipal:

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

4. A despesa com medicamentos tem tido peso relativo crescente na cesta
de consumo das famílias brasileiras. Isto se deve, em parte, ao aumento de
preços dos medicamentos para o consumidor, que, apesar da estabilidade
econômica, tem crescido bem acima da inflação. A introdução da venda de
medicamentos genéricos parece ser a principal estratégia do governo no sentido
de interromper essa tendência e tornar esses insumos mais acessíveis. Essa
estratégia será bem-sucedida na contenção do aumento de preços, ou mesmo
na sua queda ?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

5. Embora para alguns medicamentos haja políticas públicas bem-sucedidas
de distribuição gratuita, a assistência farmacêutica no SUS, de um modo geral,
ainda é considerada insatisfatória. Na sua opinião, na próxima década a
assistência farmacêutica pública gratuita será ampliada?

a) Mantido o acesso universal:
Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

b) Seletiva (apenas para os mais carentes):
Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

6. No Sistema Único de Saúde, onde o financiamento é exclusivamente
público mas a provisão dos serviços é mista (pública e privada), há, no
segmento público, uma nítida superposição entre as competências de
financiamento e compra de serviços com as de gerência e provisão desses serviços. Em
alguns países, os processos de reformas têm buscado separar essas funções.
Na sua opinião, essa separação será uma das tendências do segmento público
do SUS na próxima década ?
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Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

7. A Lei nº 8.080/90, no seu artigo 35, estabeleceu critérios para a
transferência de recursos federais, de forma direta (fundo a fundo), regular e
automática, para os níveis subnacionais de governo. Alguns formadores de
opinião do setor saúde entendem como repasse direto, regular e automático
aqueles que (i) sejam transferidos fundo a fundo; (ii) estejam livres de
condicionantes impostos pela esfera financiadora (federal ou estadual,
conforme o caso), salvo aqueles eventualmente previstos em lei; e (iii) contem
com proteção efetiva contra retenções e contingenciamentos. A modalidade
de repasse mais próxima dessas características seria a adotada pela Constituição
de 1988 para os recursos que compõem o Fundo de Participação dos Estados
– FPE – e Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Segundo sua percepção,
esses conceitos de direto, regular e automático serão adotados nos próximos dez
anos para os repasses federais do SUS para estados e municípios ?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

8. Na sua opinião, os valores dos repasses federais de que tratam a pergunta
anterior serão definidos segundo critérios transparentes que garantam a eqüidade?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

9.  A Lei nº 8.142/90, ao tratar dos recursos federais a serem repassados
para estados e municípios, determina que 70% desses recursos sejam
destinados aos municípios, “afetando-se (sic) o restante aos Estados”. Dada a
diversidade de situações encontradas no Brasil em relação à municipalização
dos serviços de saúde, seu entendimento indica que esta forma de partilha
dos recursos federais venha a ser implementada?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

10. Na sua opinião, é factível que nos próximos anos o SUS institucionalize
mecanismos que permitam informar ao paciente, principalmente aos
internados (conta hospitalar pública) e/ou submetidos a terapêutica ambulatorial
de alto custo/complexidade, todos os gastos do seu tratamento, ainda que a
despesa continue a ser integralmente coberta pelo governo ?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim
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11. A gratuidade, embora não prevista explicitamente na Constituição,
tem se constituído em um dos princípios do SUS (Lei no 8.080/90, art. 43).
Na sua opinião, esse princípio será alterado nos próximos dez anos?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

12. As despesas pessoais com saúde têm peso significativo nos gastos
familiares. Em 1987 comprometeram cerca de 5,31% da renda familiar,
percentual que passou para 6,53% em 1996. Na sua opinião, qual será a
tendência dos gastos das famílias com relação aos itens descritos a seguir?

a) Em relação a consultas e exames complementares:

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

b) Em relação a tratamento odontológico:

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

c) Em relação a medicamentos:
Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

d) Em relação a hospitais e clínicas:

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

e) Em relação a planos e seguros de saúde:

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

13. Formas alternativas de remuneração de provedores tais como o sistema
por capitação, pacotes de serviços, assalariamento médico, estão presentes
em diversos sistemas de saúde. No seu entendimento, as formas tradicionais
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de remuneração de provedores (pagamento por item de despesa, honorários
separados da conta hospitalar) tendem a perder importância relativa nos
próximos dez anos?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

14. Historicamente, a inflação do setor saúde tem-se mantido acima da
inflação global. As estratégias governamentais para contenção de gastos com
serviços de saúde estão ancoradas em elementos, como controle dos valores
dos procedimentos, regulamentação dos planos de saúde e dos medicamentos
genéricos, entre outros. Na sua opinião, essas medidas terão alguma eficácia
na contenção dos gastos públicos e das familias com saúde?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

IV −  −  −  −  − Mercado e Regulação

1. O contingente de brasileiros cobertos por planos e seguros de saúde
cresceu bastante na última década, sendo estimado, atualmente, em 38 milhões
de pessoas (cerca de 24% da população). Na sua opinião, na próxima década
a tendência da cobertura dos planos e seguros de  saúde será de:

a) Diminuir

b) Manter-se nos padrões atuais

c) Aumentar

2. O crescimento da clientela de planos e seguros privados de saúde,
paralelamente a reclamações dos usuários sobre aumento de preços e restrições
ao acesso a determinados procedimentos, entre outros fatores, estimulou o
governo a implementar medidas de regulação dessas modalidades assistenciais.
Na sua percepção, essas medidas terão sucesso no objetivo de aumentar a
satisfação dos usuários?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

3. A Lei no 9.656/99 tornou obrigatórias várias das coberturas abaixo
discriminadas, por parte dos planos e seguros de saúde. Na sua opinião, na
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próxima década, quais dessas coberturas estarão sendo propriciadas pelas
modalidades de pré-pagamento?

Não Pouco Provável Bastante Sim
Caso/Procedimento provável provável

a) Transtorno Mental 1 2 3 4 5
b) Hemodiálise 1 2 3 4 5
c) Transplante de Rim 1 2 3 4 5
d) Transplante de Fígado 1 2 3 4 5
e) Doença Congênita 1 2 3 4 5
f) Medicamentos
para Crônicos 1 2 3 4 5
g) Aids 1 2 3 4 5
h) Ações e programas
preventivos 1 2 3 4 5

4. O ressarcimento ao SUS pelos atendimentos realizados na rede hospitalar
pública (pouco mais de 20% da oferta) a clientes cobertos pelos planos e
seguros de saúde, conforme previsto na Lei no 9.656/99, tende a se constituir
uma fonte de recursos para o sistema público:

a)  Nada importante
b)  Pouco importante

c)  Importante

5. Na hipótese de crescimento do mercado da saúde complementar
(planos e seguros), classifique em ordem de importância – 1(maior) a 4 (menor)
– quais as modalidades do mercado de planos e seguros de saúde com maiores
possibilidades de crescimento nos próximos 10 anos:

a) Planos de empresas (autogestão)

b) Cooperativas médicas

c) Empresas de medicina de grupo
d) Seguradoras

6. Algumas empresas de saúde complementar, sobretudo nos anos 90,
aumentaram seus investimentos na constituição de uma rede própria
ambulatorial, hospitalar e, ainda que menos intensamente, de serviços de
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complementação diagnóstica (patologia clínica, radiologia, por exemplo). Esta
tendência durante a próxima década deverá:

Diminuir muito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

7. O managed care, expressão utilizada tanto para designar alguns
mecanismos de contenção de custos e de racionalização no uso de
procedimentos médicos, como para descrever as organizações que combinam
o financiamento e a provisão de serviços, vem sendo debatido no Brasil.
Classifique de 1 a 4 os dispositivos adotados pelo managed care, a seguir
relacionados, que serão os mais intensamente utilizados na próxima década,
pelas modalidades de pré-pagamento?

a) Gatekeeper (médico generalista como “porta de entrada” obrigatória)

b) Incentivos financeiros para os provedores que gerarem menos despesas
para as operadoras de planos e seguros de saúde

c) Revisão da produção de serviços a partir de protocolos clínicos

d) Controle de casos por intermédio de “case management” (coordenação
dos serviços requeridos para pacientes com determinados problemas – por
exemplo, doenças crônicas –, por meio de uma pessoa ou de uma equipe
que monitora todo o atendimento).

8. O governo federal criou, recentemente, uma autarquia especial, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para regular a operação de planos e
seguros de saúde. Essa agência, vinculada ao Ministério da Saúde, tem
autonomia orçamentária e administrativa. Qual a eficácia deste formato
institucional para, na próxima década:

a) Impedir a absorção das empresas de menor porte por um número
reduzido de grandes empresas?

Sem eficácia Pouco eficaz Eficaz Muito eficaz

b) Garantir os direitos dos usuários de planos e seguros de saúde?

Sem eficácia Pouco eficaz Eficaz Muito eficaz

c) Fiscalizar aspectos econômico-financeiros das operadoras de planos e
seguros?
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Sem eficácia Pouco eficaz Eficaz Muito eficaz

e) Evitar aumentos abusivos de preços?

Sem eficácia Pouco eficaz Eficaz Muito eficaz

9. A provisão e o consumo de serviços privados de saúde têm sido,
historicamente, objeto de subsídios fiscais, beneficiando pessoas físicas e
jurídicas (abatimento no Imposto de Renda, redução de contribuição
previdenciária patronal, etc.). Na sua opinião, esses subsídios serão:

a) Abolidos

b) Reduzidos

c) Mantidos como estão
d) Aumentados

e) Substituídos por outros

10.  Alguns mercados no Brasil são, historicamente, bastante regulados.
Linhas aéreas não podem ser criadas sem autorização do DAC. Bancos, por
sua vez, necessitam de carta patente fornecida pelo Banco Central. Cursos
superiores só podem ser instalados depois de autorizados pelo Ministério da
Educação. O setor saúde não tem essa tradição. Assim, para hospitais, clínicas,
centros de diagnóstico e outros serviços parece prevalecer o entendimento
literal do Art. 199 da Constituição Federal (“A assistência à saúde é livre a iniciativa
privada”). Mas considerando que as ações e serviços de saúde, também segundo
a Constituição, são de “relevância pública”, sujeitas a “regulamentação, fiscalização e
controle” do poder público, na sua opinião, a ação regulatória do poder público
sobre o setor privado de saúde em geral, e não apenas sobre os planos e
seguros de saúde, nos próximos dez anos deverá:

a) Diminuir
b) Manter-se sem alterações de monta

c) Ser ampliada em algumas áreas

d) Crescer de um modo geral

11.  A regulamentação dos planos e seguros de saúde, entre outras medidas,
proíbe a negação de cobertura a idosos. Entretanto, os planos de saúde
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individuais e alguns planos coletivos são mais caros para os idosos, o que
dificulta o acesso desse segmento. No seu entendimento, nos próximos dez
anos, a ação regulatória do Estado terá êxito na diminuição dessa
discriminação?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

V −  −  −  −  − Recursos Humanos

1. Um dos pré-requisitos para a mudança do modelo assistencial é o
incremento significativo, tanto em qualidade como em quantidade, na
formação de médicos generalistas e no seu aproveitamento e valorização
pelo mercado de trabalho, sobretudo o institucional (público e privado). Na
sua opinião, o crescimento do mercado para médicos generalistas será uma
realidade nos próximos dez anos?

a) No setor público:
Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

b) No setor privado:
Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

2. Com o objetivo de assegurar a qualidade dos serviços de saúde será
instituído um exame periódico para revalidação do diploma de:

a) Médicos

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

b) Outros profissionais de saúde

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

3. Na sua opinião, nos próximos dez anos a regulamentação do exercício
profissional no campo da saúde, inclusive das especialidades médicas, será
realizada, exclusiva ou predominantemente:

a) Pelo governo

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

b) Pelas corporações (conselhos profissionais), como no modelo atual

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim
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c) Pelos conselhos profissionais, mas com participação da sociedade

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

4. Estágio supervisionado em comunidades carentes é uma das estratégias
consideradas para corrigir ou atenuar a reconhecida desigualdade na
distribuição espacial dos recursos humanos para a saúde. Na sua opinião,
esses estágios seriam adotados:

a) Como condição necessária para que os futuros profissionais de saúde
recebam seus títulos?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

b) Como política pública mediante incentivos para estágios voluntários?
Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

5. A flexibilização das relações de trabalho no setor público tem
apresentado crescimento pela adoção de estratégias tais como terceirização,
contratação de cooperativas e adoção do regime celetista. Na sua opinião, na
próxima década, o número de profissionais de saúde na condição de
funcionários públicos estatutários tenderá a decrescer em relação a outras
formas de relação de trabalho?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

6. Com que intensidade os serviços de profissionais de saúde atualmente
terceirizados serão substituídos pelo trabalho assalariado com vínculo
empregatício formal?

a) No componente estatal do SUS:
Nada significativa Pouco significativa

Bastante significativa Muito significativa

b) No setor privado em geral:
Nada significativa Pouco significativa

Bastante significativa Muito significativa

7.  No componente estatal do SUS e nas instituições privadas, filantrópicas
ou não, vinculadas ao SUS e que adotem o assalariamento como modalidade
predominante de relação de trabalho com médicos, haverá incentivos especiais,
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como parte da remuneração, para aumentar a produtividade dos recursos
humanos?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

8. O assalariamento médico, uma modalidade importante nos EUA, inclusive
em grandes hospitais de referência, ainda é relativamente pouco praticado na
rede privada brasileira. No seu entendimento, essa forma de relação de
trabalho tenderá a crescer no Brasil na próxima década?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

9. Assumindo a possibilidade de adoção de remuneração compatível com
o mercado, três modalidades distintas de assalariamento médico poderão
prosperar nos próximos anos: o regime de 40 horas sem dedicação exclusiva,
a dedicação exclusiva, e o tempo parcial tradicional. Na sua opinião, qual a
tendência dessas situações nos próximos dez anos?

9.1) No componente estatal do SUS:

a) Regime de quarenta horas sem dedicação exclusiva (modelo PSF)
Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

b) Regime de quarenta horas com dedicação exclusiva (Modelo Fundação
SESP no passado, Modelo Rede Sarah no presente)

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

c) Tempo parcial
Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

9.2) Na rede privada de saúde em geral (vinculada ou não ao SUS):
a) Regime de quarenta horas

Não Pouco provável Provável Bastante provável  Sim

b) Regime de quarenta horas com dedicação exclusiva

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

c) Tempo parcial

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim
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10. Na sua opinião, qual será o grau de importância dos seguintes fatores
para a motivação do pessoal vinculado ao sistema público de saúde?

a) Melhoria salarial:

Nada Importante Pouco importante Importante

Bastante importante Muito importante

b) Criação de carreiras:

Nada Importante Pouco importante Importante

Bastante importante Muito importante

c) Participação nas decisões:
Nada Importante Pouco importante Importante

Bastante importante Muito importante

d) Segurança no emprego:

Nada Importante Pouco importante Importante

Bastante importante Muito importante

e) Autonomia no trabalho:
Nada Importante Pouco importante Importante

Bastante importante Muito importante

f) Possibilidade de aprimoramento profissional:

Nada Importante Pouco importante Importante

Bastante importante Muito importante

11. Durante a próxima década, será estabelecida a necessidade de titulação
específica para o exercício de funções de direção em estabelecimentos públicos
de saúde, especialmente os de maior porte?

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim
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12. O uso de recursos tecnológicos, sobretudo na área de meios
complementares de diagnóstico, em substituição aos procedimentos
convencionais (história clínica, exame físico, por exemplo), deverá:

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

13. Na sua opinião, o mercado de trabalho para novas (no Brasil) profissões
de saúde tais como acupunturistas (não médicos), quiropráticos e optometristas,
tenderá, na próxima década, a:

a)  Diminuição

b)  Manter-se na situação atual

c)   Crescimento

VI −  −  −  −  − Ciência & Tecnologia

1. Existem duas formas fundamentais de avaliação da tecnologia em saúde:
a avaliação instrumental, que pretende determinar se uma tecnologia funciona e
alcança o resultado para o qual foi criada, e a avaliação econômica, cujo objetivo
é identificar se o resultado foi alcançado de forma eficiente e ainda se
proporcionou o maior benefício possível. No Brasil, a avaliação tecnológica
(instrumental e econômica) terá um desenvolvimento real nos próximos dez anos?

Não Pouco provável Provável Muito provável Sim

2. A participação do Estado brasileiro no controle da incorporação de novas
tecnologias será um objetivo da política de saúde, nos próximos dez anos:

Não prioritário Pouco prioritário

Prioritário Altamente prioritário

3. Diversos países adotam agências regulatórias de incorporação
tecnológica no campo da saúde. Em sua opinião, o governo brasileiro recorrerá
a um modelo similar para monitorar, adequar e avaliar a incorporação de
novas tecnologias?

Não Pouco provável Provável Muito provável Sim
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4. No caso da criação de um mecanismo formal de regulação da
tecnologia assinale qual seria a natureza desse órgão ou entidade?

a)  Independente, congregando por exemplo, governo, indústria,
instituições de pesquisa e sociedade civil.

b)  Governamental (mas fora do sistema de saúde)
c)  Governamental (no próprio sistema de saúde)

d)  Da indústria do setor

5. No campo da aquisição e uso de tecnologia, atores como a indústria, os
profissionais de saúde e os usuários dos serviços de saúde, de uma forma ou de outra,
atuam como grupos de pressão. Assim, classifique esses atores em ordem de
importância atual e as tendências na próxima década a aumentar ou diminuir
sua capaci-dade de pressão.

5.1) Situação atual:

Numere de 1(mais importante) a 3 (menos importante) em ordem de
importância atual

a) Indústria

b) Profissionais de saúde
c) Usuários

5.2) Tendências para a próxima década na capacidade de pressão:
a) Indústria

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

b) Profissionais de Saúde

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

c) Usuários
Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito
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6. Nos próximos dez anos, o fomento estatal, inclusive mediante
financiamento, à produção nacional, deverá:

a) Para os imunobiológicos

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

b) Para fármacos e medicamentos

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

c ) Para os equipamentos médicos

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

7. O alcance da auto-suficiência nacional na produção de insumos é um
objetivo factível para a próxima década?

a) No campo dos imunobiológicos:

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

b) Nas área de fármacos e medicamentos básicos:

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

c) Sangue e hemoderivados:

Não Pouco provável Provável Bastante provável Sim

8. À medida que sejam instituídos controles sobre a incorporação
tecnológica, os custos da atenção médica deverão:

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito

9. A participação das instituições públicas de pesquisa no desenvolvimento
tecnológico do setor saúde deverá:

Diminuir muuito Diminuir pouco Manter-se no nível atual

Aumentar pouco Aumentar muito
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VII −  −  −  −  − Perfil Epidemiológico

1. Grande parte da mortalidade infantil no Brasil corresponde ao
componente neonatal (primeiras quatro semanas). As principais causas de
mortalidade neonatal são as lesões ao nascer e as causas perinatais, que podem
ser reduzidas mediante atenção pré-natal e assistência ao parto de boa
qualidade. Nos próximos dez anos, na sua opinião, o sistema de saúde será
capaz de propiciar  redução da mortalidade neonatal?

Não Pouco provável Provável Muito provável Sim

2. A emergência de novas doenças e as modificações do comportamento
epidemiológico de doenças já conhecidas deverão ser aspectos importantes
do perfil epidemiológico futuro. Segundo sua percepção, o sistema de saúde
estará preparado para enfrentar esses  desafios na próxima década?

Não Pouco provável Provável Muito provável Sim

3. Na sua opinião, a prevenção dos acidentes de trabalho e das doenças
profissionais terá um grau de  prioridade maior do que o atual na política de
saúde na próxima década?

Não Pouco provável Provável Muito provável Sim

4. As variadas formas de violência constituem hoje um importante
problema de saúde pública. Os acidentes de trânsito, os suicídios e os
homicídios estão hoje entre as principais causas de morte e demandas por
assistência. Na sua opinião, que ordem de prioridade – 1(maior) a 5(menor)
– terão, na próxima década, as medidas a seguir relacionadas para o
enfrentamento desse problema?

a) Controle da comercialização e ampliação das restrições ao porte de armas

b) Repressão ao contrabando de armas

c) Inclusão de novos itens de segurança na produção de veículos
d) Redução da impunidade nas infrações de trânsito

e) Prevenção específica de “ fatores de risco”, como o consumo de bebidas
alcoólicas e outras drogas.
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5. O envelhecimento populacional, decorrente da redução na fecundidade e
do crescimento da esperança de vida, e a melhoria tecnológica nos meios
diagnósticos e terapêuticos, deverão resultar em um número cada vez maior de
indivíduos vivendo durante mais tempo com  doenças crônicas tais como o
diabetes e os tumores. Na próxima década o sistema de saúde será capaz de
responder, de maneira adequada, quantitativa e qualitativamente, a esse desafio?

Não Pouco provável Provável Muito provável Sim

6. Na sua opinião, nos próximos dez anos, o sarampo e o tétano neonatal
estarão eliminados no Brasil como problema de saúde pública?

a) Sarampo:

Não Pouco provável Provável Muito provável Sim

b) Tétano neonatal:

Não Pouco provável Provável Muito provável Sim

7. Tendo em vista a experiência acumulada pelo país no controle de
endemias e, ainda, as mudanças sociais que favorecem a disseminação e
urbanização dessas doenças, segundo seu entendimento, o sistema de saúde,
na próxima década terá alcançado o controle das seguintes  doenças:

a) Malária
Não Pouco provável Provável Muito provável Sim

b) Dengue
Não Pouco provável Provável Muito provável Sim

c) Febre Amarela Silvestre
Não Pouco provável Provável Muito provável Sim
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COMPOSTO EM FUTURA (TABELAS)
GARAMOND 11/14,5 (TEXTO)

IMPRESSO EM PAPEL

PÓLEN 90G/M2 (MIOLO)
CARTÃO SUPREMO 250G/M2 (CAPA)

EM BRASÍLIA, CAPITAL FEDERAL


