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1. INTRODUÇÃO

No atual momento de crise financeira do estado,
torna-se importante o uso adequado dos recursos econômicos
disponíveis . Gastar menos e melhor deve ser um dos objetivos
a ser seguido pelo setor saúde. A reflexão sobre o tema, o
estudo dos fatores que interferem no consumo de assistência à

saúde, sejam d6 lado da oferta ou da demanda, além de outras
razões importantes envolvidas no crescimento dos gastos em
saúde, observados na maioria dos países ocidentais, são a
prqposta deste trabalho.

)

~

As razões mais comumente evocadas para explicar o
aumento dos gastos em saúde são o envelhecimento das
populações, a maior oferta de médicos e serviços de saúde e o
progresso tecnológico. Estes fatores têm, sem dúvida, grande
importância, porém não conseguem ser suficientes para

l explicar o aumento dos gastos em saúde.\.....--

Tem-se observado mundialmente que as populações
estão envelhecendo com o aumento da esperança de vida das
pessoas. Sabe-se que o consumo de assistência à saúde nas
faixas etárias mais velhas aumenta três a cinco vezes. Dessa
maneira, doenças crônicas e degenerativas, cada vez mais
oneram o sistema de saúde. O paciente é assistido por
períodos mais longos, com um modelo de assistência caro e
por vezes ineficaz.
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No Brasil, como em outros países de economia
semelhante, o aumento do número de médicos e a facilitação
do acesso aos serviços de saúde, para a maior parte da
população, tem levado a um aumento do número de diagnósticos
e tratamentos realizados, contribuindo para o aumento dos
gastos em saúde.

As inovações tecnológicas associadas a um acesso
facilitado aos serviços existentes e a informação da
população a respeito dessas novas tecnologias são também
fatores envolvidos no aumento dos gastos em saúde.

Existe uma preocupação crescente com os fatores
econômicos, que condicionam tanto a prestação de serviços de
saúde como o próprio nível de saúde da população. Isto
explica a inquietude dos poderes públicos em relação a um
setor cujas despesas crescem a um ritmo superior ao
crescimento do Produto InterrioBruto (PIB).

Encontram-se no setor saúde diversas abordagens
relativas ao papel representado pelo estado e pelo mercado
em seu funcionamento. Nos Estados Unidos observa-se uma
liberdade relativa de fixação de preços dos serviços de
saúde, com a predominância do seguro privado, privilegiando o
assim chamado pensamento pró-mercado. Na Europa, nota-se a,
existência de tabelas de preços regulamentadas, além da
influência exercida pelos enormes sistemas de seguridade
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social, predominando na economia da saúde urnaperspectiva de
administração pública (LABOURDETTE, 1988).

Nesses diversos tipos de abordagens - menos estado
ou mais capital privado - surgem alguns problemas. Mesmo nos
países onde o estado intervém pouco no setor saúde, há sempre
organizações sem fins lucrativos, onde os conceitos da
economia de mercado não se aplicam totalmente.

Nos países onde o estado assume um papel mais
importante, fala-se muito na gestão dos hospitais públicos e
seus problemas de financiamento, muitas vezes ignorando os
serviços ambulatoriais e os médicos do setor privado. Mas não
é só nos países com hegemonia do estado na saúde que essas
discussões ocorrem.

Em São Paulo têm ocorrido algumas experiências por
parte da prefeitura municipal que,

de três de seus hospitais
Paulista de Medicina e

recentemente passou a
gestão
(Escola

para escolas médicas
para a
própria

Santa Casa) e
Associação Paulista de Medicina. Segundo a

prefeitura, esta é urnatentativa de melhorar o atendimento da
população, ficando a cargo dessas

que lhes forem
de sua escolha.

instituições
destinadas

o

e agerenciamento das verbas
contratação de médicos Na verdade este
processo não passa de urna tentativa de iniciar a
terceirização da gestão da rede municipal de saúde.
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Na mesma cidade, outra
denominada Programa de Atendimento à

iniciativa pública,
Saúde - P.A.S., - visa

entregar a assistência à saúde de uma área piloto
Pirituba e Perus, um universo estimado em 240 mil pessoas, a
cooperativas criadas especificamente para esse fim. A gestão
do PAS, efetuada através de cooperativas formadas por médicos
e profissionais da saúde da rede municipal, ocorreria sem a
interferência do poder público, independente dos outros
sistemas de assistência à saúde públicos/privados,
formais/informais - existentes.

Um dos pontos polêmicos desse projeto, ainda não
discutido mais a fundo quer nos meios acadêmicos, quer na
comunidade, é o pagamento dos, médicos. Os médicos que se
dispuserem a
produtividade,

trabalhar
podendo

nesse
também

programa receberão por
pelasser assalariados

empresas/cooperativas constituídas com essa finalidade.

tentativa de privatização da
experiências

assistência
indicam uma

à saúde,
Na verdade essas duas

principalmente para a camada mais pobre da população da
cidade. Mas a cidade de São Paulo não parece ser um bom
exemplo de tendência nacional de resolução da crise. No
entanto, devido ao seu prestígio e visibilidade nacional pode
ser que dentro de pouco tempo comecemos a ver surgir pelo
país experiências semelhantes.
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É importante lembrar nesse momento, que a

participação estatal no sistema de saúde, tanto no Brasil
como, em outros países de economia de mercado, tende a
decrescer, contrariamente ao que se observou em décadas
anteriores. A postura do estado moderno frente aos problemas
de assistência à saúde, ainda não se limita à ação
legislativa ou à arbitragem do choque de interesses entre
produtores e consumidores como gostariam alguns. Hoje, o
estado financia o setor privado e, em condições favoráveis,
subsidia entidades beneficentes e mesmo compra serviços
médico-hospitalares ou os presta diretamente.

A história dos serviços
demonstra que a atuação governamental,
luta contra as doenças transmissíveis,

de saúde no Brasil
de início restrita à

formação de recursos
humanos e à polícia sanitária, passou a comportar modalidades
médico-assistenciais mais abrangentes, sobretudo depois do
advento da previdência social. Mesmo a nível federal isto é
ainda verdadeiro. O Ministério da Saúde presta serviços
diretos à população através de quase novecentas unidades
próprias, mal distribuídas pelo país.

A pressão da demanda requer não só incrementos
permanentes na oferta. É preciso um acesso mais equânime aos
serviços para toda a população. A exigência social de maior
cobertura conduz a uma atuação do governo, criando e mantendo
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direta ou indiretamente serviços de saúde. No Brasil, como em
muitos outros países, coexistem os dois tipos de atuação,
dois pesos e duas medidas: o que é válido para o setor
privado não é assim no setor público e vice-versa (VIANNA,
1974).

Deixando para os cientistas políticos a polêmica
decisão sobre o papel do estado na saúde, chamamos a atenção
para o financiamento específico das atividades gerais desse
setor econômico. A indústria da saúde pode· ser considerada
como um setor econômico cuja expansão é das mais rápidas.
Esse aumento da "produção em saúde" relaciona-se com a
melhoria da qualidade de vida e pode ser interpretado como
progresso social (ILLICH, 1975).

É oportuno abrirmos parênteses para lembrar da
dificuldade que é medir o produto da saúde. Longe de ser
simples, como em certas indústrias, sua medida suscita
grandes controvérsias. Quando falamos de unidades
microecônomicas é possível conceber os serviços prestados, os
dias de hospitalização, a quantidade de medicamentos. Para
analisar a efetividade global dos programas de saúde é
preciso ir mais além e estudar os efeitos sobre o estado de
saúde. Infelizmente, como demonstrou ILLICH, esses últimos
não se relacionam sempre de maneira positiva com o consumo de
atos médicos, já que o seu conjunto, às vezes, é impotente
para reduzir a morbidade global, podendo inclusive resultar
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em novas doenças (ILLICH, 1975).

Tendo em vista os objetivos e as necessidades

estipuladas, os recursos de uma nação devem ser alocados

adequadamente entre os setores da economia. No interior

desses setores, devem ser repartidos de maneira a maximizar a

satisfação da população, almejando sempre a melhoria da

qualidade de vida.

Ao pensarmos na alocação de recursos para o setor

saúde, percebemos que é uma atividade onde a determinação

dos meios e a avaliação das consequências são sempre

complexas. Os médicos, diante do tratamento de uma doença,

têm, na maioria das vezes, vários tipos de tratamentos ã sua

disposição. Sua escolha será feita a partir do que se tem

disponível

relação

e nada nos garante que a mínima consideração da

qualidade-preço seja determinante na decisão

terapêutica final.

Há evidências de que alguns tratamentos,

inicialmente colocados como muito superiores a outros, sejam

posteriormente julgados como de mesmo efeito. Um exemplo

disso é o tratamento cirúrgico para as hérnias de disco e o

tratamento com nucleolise, procedimento mais barato e que

reduz significativamente a indicação de cirurgia. Outro

exemplo pode ser encontrado nos tratamentos feitos em

pacientes internados, que têm o mesmo efeito dos realizados
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no 90micílio do doente.

Infelizmente nem todas as situações
já que numa atividade ligada à vida

são simples
humana asassim,

preocupações de ordem ética contrapostas a possíveis análises
econômicas tornam-se importantes. Essas preocupações
desaparecem tendo em vista as
despesas, rendimentos, sempre
individual como no coletivo.' O

considerações sobre custos,
presentes, tanto no nível
dilema entre a missão dos

serviços de saúde e a conseqüente administração dos negócios
da saúde nos faz pensar que ao lado dos objetivos
humanitários, as políticas de saúde devem estimular o
aumento da produção e a eficiência, nunca esquecendo porém,
do paciente e da coletividade, seus objetivos últimos.

Um tratamento médico ou cirúrgico, que elimina ou
reduz o sofrimento e a ansiedade, pode ser considerado como
um bem de consumo durável ou não durável, dependendo dos
efeitos se prolongarem ou não no decorrer do tempo.

Na verdade dois coexistem emesses aspectos
proporções variáveis nos indivíduos, mas a luta contra a
doença é sempre o objetivo prioritário (MOATTI,1991)

Outro ponto importante, que deve ser discutido
juntamente com a questão da ética, é a eqüidade. O governo
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deve procurar diminuir as diferenças de mortalidade entre as

categorias sociais, diferenças que trazem ã tona a

desigualdade.

A eqüidade tem sido freqüentemente associada ã
justiça social. Sua definição e os princípios distributivos

dai decorrentes dependem do conjunto de valores sócio-

econômicos predominantes na sociedade em questão.

MOONEY em 1986,

de eqüidade em saúde:

sugere seis possíveis definições

.igualdade de gasto per capita;

.igualdade de insumos (recursos humanos,

equipamentos, etc.) per capita;

.igualdade

iguais;

de insumos para necessidades

.igualdade de utilização para necessidades

iguais;

.igualdade de necessidade marginal (MOONEY,

1986) .

A definição de eqúidade deve pressupor não só o
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sentido restrito da quantidade de recursos materiais e
humanos (leitos, consultórios, médicos, enfermeiros, etc.)
mas também qualidade dos serviços oferecidos.

A teoria ainda não foi capaz de definir o que viria
a ser de fato a necessidade por assistência à saúde. Por mais
equitativos que sejam a oferta e o acesso a assistência à

saúde, persistirão iniquidades de resultados determinadas por
desigualdades. de renda, de nível educacional e, claro, de
infra-estrutura sanitária (JARDANOVSKI e GUIMARÃES, 1993 e
GIRALDES, 1988).

o setor saúde frustra-se quando, extrapolando sua
competência de produzir serviços médicos-sanitários, tenta
influir por si só"nos indicadores de saúde da coletividade,
sem levar em conta que a melhoria do nível de saúde de uma
população só se torna permanente quando oriunda de medidas
que superem as restrições impostas pelo contexto econômico e
social (VIANNA, 1982).

Nessa tentativa de proporcionar uma assistência à

saúde que não frustre o setor, os países desenvolvidos
confrontam-se com um aumento rápido dos gastos em saúde. ~
normal que se tenha procurado as causas que expliquem este
aumento, entre elas o aumento da demanda por saúde assume um
papel essencial.
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Quando medimos a progressão das despesas de saúde
em um grande número de países da OCDE (Organização de
Cooperação e de Desenvolvimento Economico), em vinte anos, a
participação da saúde no Produto .Interno Bruto, dobrou ou
quase dobrou (LABOURDETTE, 1988) (TABELA 1)

Apesar dos dados apresentados na TABELA 1 terem
sido publicados em 1985, podemos notar uma clara tendência de
aumento dos gastos em saúde nos países da OCDE. Essa
tendência foi responsável pelo início de programas de
contenção de custos em vários desses países.



TABELA 1
12

Porcentagem dos gastos totais com assistência à saude no PIB

1960 1965 1970 1975 1980 1982 1983
Alemanha
Belgica
Canada
Espanha
EUA
França
Italia
Japao
Paises Baixos
Portugal
Reino Unido
Suécia
Suiça

4.8
3.4
5.5

5.3
4.3
3.9
3.0
3.9

3.9
4.7
3.3

Média OCDE 4.1 7.6

5.1
3.9
6.1
2.7
6.1
5.3
4.6
4.5
4.4

4.2
5.6
3.8

4.7

5.6
4.1
7.2
4.1
7.6
6.1
5.5
4.6
6.0

4.5
7.2
5.2

5.6

8.1
5.5
7.4
5.1
8.6
7.6
6.7
5.7
7.7
6.4
5.5
8.0
7.1

6.7

8.1
6.3
7.3
5.9
9.5
8.5
6.8
6.4
8.3
6.1
5.8
9.5
7.2

7.2

8.2
6.6
8.2
6.3

10.6
9.3
7.2
6.6
8.7
5.7
5.9
9.7
7.8

7.4

8.2
6.5

10.8
9.3
7.4
6.7
8.8

6.2
9.6

A média OCDE é a média aritmética de 20 paises excluindo
Luxemburgo, Portugal, Suiça e Turquia.

Fonte: OCDE (1985).
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Em 1975, a parte das despesas totais de saúde no

PIB (Turquia excluída) nos países da OCDE variava de 4.1% na

Grécia à 8.0% na Suécia e 8.6% nos Estados Unidos, com uma

média aritmética de 6.7% para os países da OCDE. Em 1980,

esta média passou a 7.2%. Em seguida, aumentou a um ritmo

mais lento, para alcançar um nível (Turquia incluída) de 7.3%

em 1987, ano em que os países se escalonaram entre 5.3% na

Grécia (3.5% na Turquia) e 11.2% nos Estados Unidos.

Nos países da OCDE, as despesas públicas atingem em

média três quartos das despesas totais de saúde. Representam

mais de 60% do total em todos os países, excetuando-se os

Estados Unidos e a Turquia onde elas alcançam somente 40%. A

parte das despesas públicas nas despesas totais de saúde é

estável desde 1980. Em 1975, as despesas públicas de saúde

variavam de 2.5% do PIB na Grécia a 7.2% na Suécia, a média

para a OCDE foi de 5.0%. Em 1987, a parte das despesas

públicas variava de 3.9% do PIB em Portugal (1.4% na Turquia)

a 8.2% na Suécia, estando a média para a OCDE de 5.6%. Nos
Estados Unidos, encontrava-se 3.6% em 1975 e 4.6% em 1987,

bastante abaixo da média da OCDE (SCHIEBER e POULLIER, 1990).

Ao observarmos os gastos globais com saúde em

distintos países, verifica-se que a magnitude do gasto com

saúde, como proporção do PIB, é diretamente proporcional à

da renda percapita. A TABELA 2 mostra alguns indicadores

relacionados a este ponto.
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Verifica-se que, tanto para os países de renda
baixa como para os de renda média e alta, o gasto com saúde
per-capita e a proporção do gasto em saúde como porcentagem
do PIB é diretamente relacionado à renda per-capita (MEDICI,
1991). Desta forma,

"O Brasil poderia desembolsar um pouco mais
para alcançar a média dos países de renda
média aLta, na qual nos inserimos segundo a
classificação do Banco Mundial. Esta média
gira em torno de 5 a 6%" (MEDICI, 1991).
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TABELA 2

GASTO COM SAÚDE EM PAÍSES SELECIONADOS
(OS DADOS FORAM OBTIDOS EM TORNO DE 1987)

US$ DE 1987

PAÍS RENDA PER GASTO COM SAÚDE
CAPITA COMO % DO PIB

GASTO COM SAÚDE
PER-CAPITA

Países de Renda
Baixa

Etiópia 130 3 3,9
Zaire 150 3 4,5
Bangladesh 160 2 3,2
Malásia 160 3 4,8
Nepal 160 3 4,8
Tanzânia 180 1 1,8
Madagascar 210 1 2,1
China 290 1 2,9
Índia 300 3 9,0
Benin 310 5 15,5
Sudão 330 5 16,5
Paquistão 350 3 10,5
Nigéria 370 3 11,1
Ghana 390 2 7,8
Sri-Lanka 400 2 8,0
.Indonésia 450 2 9,0

continua



PAÍS

TABELA 2 (continuação)

RENDA PER GASTO COM SAÚDE
CAPITA COMO % DO PIB

16

GASTO COM SAÚDE
PER-CAPITA

Países de Renda
Média Baixa

Senegal
Bolívia
Filipinas
Marrocos
Egito
Rep. Dominicana
Costa do Marfim
Honduras
Tailândia
El Salvador
Jamaica
Guatemala
Camarões
Paraguai
Equador
Bostwana
Tunísia
Turquia
Colômbia
Chile
Peru
Ilhas Maurício
Jordânia
Costa Rica
Malásia
México
África do Sul
polónia

520
580
590
610
680
730
740
810
850
860
940
950
970
990

1040
1050
1150
1110
1240
1310
1471
1490
1560
1610
1810
1830
1890
1930

2
5
2
7

14
8
9
8
5
8
3

13
11
2
5
4
3
4
7
5
4

13
5
7
5
5
4
6

10,4
29,0
11,8
42,7
95,2
58,4
66,6
64,8
42,5
68,8
28,2

123,5
106,7
19,8
52,0
42,0
34,5
48,4
86,8
65,5
58,8

193,7
78,0

112,7
90,5
91,5
75,6

115,8

Países de Renda
Média Alta

Brasil
Uruguai
Hungria
Panamá
Argentina
Iugoslávia
Coréia
Portugal
Venezuela
Grécia

2020
2190
2240
2240
2390
2480
2690
2830
3230
4020

4
6
5
8
4
6
5
6
8
6

80,8
131,4
112,0
179,2
95,6

148,8
134,5
169,8
258,4
241,2

continua ...
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TABELA 2 (continuação)

PAÍS RENDA PER GASTO COM SAÚDE GASTO COM SAÚDE
CAPITA COMO % DO PIB PER-CAPITA

Países de Renda
Alta

Espanha 6010 7 420,7
Irlanda 6120 10 612,0
Israel 6800 9 612,0
Nova Zelândia 7750 6 465,0
Singapura 7940 12 952,8
Honk Kong 8070 5 403,5
Itália 10350 7 724,5
Reino Unido 10420 6 625,2
Austrália 11100 8 888,0
Bélgica 11480 9 1033,2
Países Baixos 11860 8 948,8
Áustria 11980 8 958,4
França 12790 7 895,3
Alemanha 14440 6 866,4
Finlândia 14470 8 1150,6
Canadá 15160 5 758,0
Suécia 15550 11 1710,5
Japão 15760 10 1576,0
Noruega 17190 10 1719,0
Estados Unidos 18530 14 2597,2
Suiça 21330 15 3199,5

Fonte: Relatório do Banco Mundial, 1987.
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Os gastos mundiais com saúde totalizaram cerca de
US$ 1700 bilhões em 1990, que representam 8% dos recursos
globais. Os países economicamente estáveis gastam cerca de
US$ 1500 bilhões em saúde enquanto os países em
desenvolvimento gastam US$ 170 bilhões. Esses números são
fundamentais para nos mostrar o quão importante é entender o
impacto das políticas governamentais na saúde das pessoas.

Os governos também influenciam indiretamente a
saúde através de suas políticas de educação, saneamento, e
outros setores, além de regular o próprio sistema de saúde e
os recursos que o alimentam (WORLD DEVELOPMENT REPORT, 1993).
Tão importante quanto a magnitude do gasto com saúde é a
forma de organização do sistema de saúde e suas condições DE
acesso.

A organização das famílias também pode ter impacto
sobre os gastos em saúde. Por volta de 1964, os franceses
gastavam duas vezes menos com saúde que em 1984. Hoje, as
despesas com saúde ultrapassam as despesas com vestuário ou
transporte. Tal evolução, num período curto como esse,
reflete uma mudança no comportamento de gastos familiares,
provavelmente influenciada pela generalização progressiva da
cobertura da seguridade social, garantindo o acesso aos
serviços de saúde (TABELA 3) .
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Esse tipo de estudo poderia ser repetido por outros

países. No entanto a literatura estudada falha nesse aspecto.

Não seria especulativo inferir que o mesmo padrão ocorre em

outros países, ou seja, o aumento dos gastos das famílias com

saúde tem aumentado nos últimos anos, fato que tem como

consequência o aumento geral dos gastos em saúde.
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TABELA 3

Evolução do consumo nas famílias francesas.
(Em % do consumo)

1963 1973 1984

Alimentação 30.5 24.5 21. O
Vestuário 9.5 8.2 6.4
Aluguel 12.9 14.7 16.7
Mobiliário 10.3 10.8 9.2
Saúde 7.0 10.7 15.7
Transporte 10.1 12.5 12.2
Laser e Cultura 5.8 5.4
Diversos 13.1 12.3 10.9

Fonte: D.Darmom, P. L'Hardy (1984).
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A TABELA 4 apresenta os gastos com saúde e o PIB
por habitante no ano de 1987, .nos países da OCDE. As
despesas por habitante, expressas em dólares, escalonaram-se
entre menos de $400 na Turquia, Grécia e Portugal e mais de
$1200 na Suiça, Suécia, Canadá, Islândia e Estados Unidos,
enquanto a média para a OCDE situou-se em $934. Nos Estados
Unidos, os gastos atingiram mais do que o dobro da média da
OCDE e são 38% superiores ao Canadá, segundo país que mais
gasta com saúde. Os Estados Unidos gastam mais que qualquer
outro país no mundo e essa diferença não cessa de crescer.

A evolução das despesas de saúde entre os países
pode ser
crescimento

analisada comparando-se em moeda nacional
dessas despesas para cada um desses países,

o

a

alta dos preços e a variação da intensidade das prestações.

As tendências inflacionárias do setor saúde com
relação à inflação geral podem ser analisadas comparando-se o
aumento dos preços de consumo de saúde com o crescimento do
índice implícito do preço no PIB. Ao supor que as altas dos
preços do setor saúde devem alinhar-se sobre aquelas do
conjunto dos preços, uma alta excessiva dos preços do consumo
de saúde define-se como um excedente inflacionário dos preços
da assistência à saúde.
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Do ponto de vista das políticas de saúde, os dois
fatores endógenos principais do aumento das despesas com
saúde são o excesso de inflação médica e o crescimento das
prestações reais por pessoa (SCHIEBER e POULLIER, 1990).
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TABELA 4

Gastos em saúde por habitante e
Renda per capita, 1987

(US$)

Gastos em
saúde

PIB

Alemanha
Austrália
Áustria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
Espanha
EUA
Finlândia
França
Grécia
Irlanda
Islândia
Itália
Japão
Luxemburgo
Noruega
Nova Zelândia
Países Baixos
Portugal
Reino Unido
Suécia
Suiça
Turquia

Média

1093 13323
939 12612
982 11664
879 11802

1483 17211
792 13329
521 8681

2051 18338
949 12838

1090 12803
337 6363
561 7541

1241 15508
841 12254
915 13182

1050 14705
1149 15405
733 10680

1041 12252
386 6297
758 12340

1233 13771
1225 15842
148 4257

934 12207

Fonte: OCDE, Fichier de données sur la santé, 1989.
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Observe-se que os Estados Unidos gastam muito mais
que os outros países, seja em termos absolutos ou como parte
do PIB. Eles tendem a ter a mesma relação médicos/população
que a média dos países da OCDE e menos leitos hospitalares. O
total de consumo expresso em termos de visitas médicas, de
dias de hospitalização e do tempo médio de permanência são,
nos Estados Unidos, os mais baixos entre os países da OCDE.
Ao mesmo tempo, o custo dos procedimentos médicos e o custo
por leito hospitalar são os mais elevados do mundo. Os
americanos parecem praticar um tipo de medicina muito mais
intensiva. Mesmo assim, os ,indicadores de saúde, como a
mortalidade infantil e a esperança de vida, assim como os
critérios de acesso aos serviços de saúde,
serem melhores que os dos outros países.

estão longe de

Uma pergunta vem à mente: a população dos Estados
Unidos que tem acesso aos centros de hospitalares terciários,
tecnologicamente sofisticados, 'beneficiam-s~, na realidade,
de uma qualidade de assistência à saúde superior? Os
equipamentos são superiores, nos Estados Unidos, aos
existentes nos outros países? Apesar dos inúmeros estudos
realizados é muito difícil responder a essas questões
(SCHIEBER e POULLIER, 1990). Os EUA concentram em seu modelo
de assistência médica, mais tecnologia de ponta, apesar de
faltétrem neste trabalho evidências empíricas ou fontes
específicas de dados, é parte do conhecimento geral.



25

2. OBJETIVOS E METODOLOGIA

Este trabalho tem por objetivo estudar alguns

fatores que determinam o aumento dos gastos em saúde. Seu

comportamento e evolução também serão abordados, visando

traçar um paralelo entre a necessidade de intervenção ou de

planejamento de atividades para atender adequadamente a

população e o controle e a racionalização das despesas.

A questão dos gastos em saúde vem preocupando cada

vez mais os governos em geral, devido ao seu crescimento e ao

uso inadequado dos recursos. O tema deste estudo é pertinente

e atual, trazendo algumas reflexões importantes na tentativa

de melhor compreender a interação dos fatores responsáveis

por este incremento.

\ Este trabalho é uma revisão crítica do assunto,

~ basea~ em levantamento sistemático das publicações nos

\ últimos dez anos. A pesquisa bibliográfica foi feita levando

I
em consideração principais estudiosos disciplina dadaos
economia da saúde no Brasil e alguns de outros países.

O estudo dos documentos levantados serviu de base

para a elaboração de um modo de pensar sobre gastos em saúde.

A sistematização das análises realizadas deu origem ao texto

apresentado. Especificamente, este trabalho estuda os

fatores envolvidos no aumento dos gastos em saúde e as
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implicações do seu controle; os problemas futuros do aumento

dos gastos e as alternativas propostas para seu controle.
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3. ALGUMAS REFLEXÕES IMPORTANTES PARA O ENTENDIMENTO DO
PROBLEMA

Neste capítulo, serão feitas algumas considerações
sobre as iriterações saúde/doença e o significado da
disciplina economia da saúde, importantes para entendermos a
amplitude da problemática e as características inerentes ao
setor da saúde.

3.1. INTERAÇÕES SAÚDE/DOENÇA

Em 1946, a Organização Mundial da Saúde (OMS), no
momento de sua constituição, tentou dar uma definição a mais
abrangente possível, para a saúde: "Estado de perfeito bem-
estar físico, mental e social e não apenas a ausência de
doença" .

Essa definição teve efeitos positivos durante algum
tempo, ligando fenômenos psíquicos e sociais ao tema da
saúde. Em seguida, desgastou-se pela forma como foi usada e
pela crítica feita. Identificando a saúde com o bem-estar e
confundindo o mal-estar mental e social com as doenças, a
definição da OMS ampliou grandemente a esfera das atribuições
na área de saúde, com o risco de transformar qualquer sinal
de conflito e qualquer distorção nas relações entre os
homens, em evento ou pretexto para tratamento médico.
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o que é, então, a doença? Existem de fato fenômenos

patológicos mui to diferentes entre si, além disso, existem

diferenças profundas, entre indivíduos e entre povos, no

sofrer ou no modo de reagir às doenças.

A doença pode ser definida como um desajuste ou uma

falha nos mecanismos de adaptação do organismo ou uma
ausência de reação aos estímulos aos quais está exposto. O

processo conduz a uma perturbação da estrutura ou da função

de um órgão, ou de um sistema ou de todo o organismo ou de

suas funções vitais.

Nos países subdesenvolvidos, as doenças que

prevalecem são as originadas na desnutrição e nas doenças

infecto-contagiosas. Na Europa e na América do Norte isso

também já aconteceu mas hoje, o perfil epidemiológico mudou;

adoece- se por tumores, doenças mentais ou cardiopatias, as

conhecidas doenças da civilização, degenerativas e crônicas.

A evolução social mudou o conhecimento, os valores

científicos e a cul tura geral. Também mudaram o poder, as

instituições e profissionais e com isso o juízo de valores

daqueles que atuam na caracterização do estar doente.

Voltando às definições, se consultarmos a

Encyclopédie de Diderot e d'Alembert, de "maladie" diz-se:

"É em geral o estado de um animal vivo que
não goza de saúde; é a vida física num estado
de imperfeição."
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Mas o que são, então, a saúde e a perfeição? A
Encyclopédie, escrita no século XVII, acrescenta que a
palavra doença é mui to bem compreendida por todos, mas que

não é fácil dar-lhe uma definição clara e precisa.

Entre as muitas atribuições que uma sociedade, de
uma época a outra, atribui à medicina e aos médicos (tratar,
consolar, controlar, prevenir, educar, etc. ), existe uma
específica que sempre reencontramos: combater as doenças.

Mudam as formas de organização, os métodos científicos, os

instrumentos para atingir os objetivos, mas não muda o fim.

Cada cultura pode exprimir as suas definições de
doença e de saúde, através dos vários ramos do pensamento
teórico-científico. Em 1923, o político e filosofo indiano
Mahatma Gandhi, afirma que:

"as indisposições, as doenças, não são nada
mais do que um aviso da natureza, a qual nos
adverte que as imundícies foram se acumulando
nesta ou naquela parte do corpo, e certamente
seria sábio deixar que a natureza agisse, ao
invés de cobrir a sujeira às custas de
medicamentos."

E acrescenta também:

"está provado pela experlencia que as doenças
aumentam na proporção do aumento do número de
médicos num dado país."
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Guardadas as devidas proporções, Gandhi profetizava

um conhecimento que só seria vulgarizado várias décadas mais

tarde. Na verdade, como já comentado anteriormente, o

aumento do número de médicos e a facilitação do acesso à

assistência à saúde, resulta num maior número de novos

diagnósticos, que antes passavam despercebidos. A afirmação
de Gandhi, que provocati vamente coloca o aumento ou a

presença de médicos como causadores de doenças, só é

verdadeira em sua perspectiva mais ampla, hoje praticamente

abandonada.

A doença pode ser considerada como um fenômeno

vital. A doença não representa mais do que uma das maneiras

na qual pode manifestar-se a vida nos organismos superiores.

Essa definição é importante porque não contrapõe a doença e a

saúde diretamente, mas dá a entender que a doença é um dos

aspectos da vida, mesmo que seja de cunho prevalentemente

negativo i tanto é verdade essa afirmação que os sinônimos

listados são: enfermidades, indisposição, mal, moléstia,

incômodo, sofrimento, perturbação. Algumas destas palavras

são na turaLmen'te negativas, outras fazem pensar mais em uma

luta, perturbação, sofrimento, mas também em uma indisposição

que ocorre no organismo.
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A doença é um fenômeno transitório, evolutivo para
um resultado que pode ser, segundo o caso, a cura, a morte, a
adaptação às novas condições de vida.

A doença é um processo, um movimento de ação-
reação, um conflito entre agressão e defesa. A doença é um
desvio da homeostasia que os mecanismos de controle não
conseguem trazer às
perturbação é muito

condições de partida, seja porque a
forte,. seja porque alguns sistemas de

controle estão funcionando mal. O organismo tende sempre à
homeostasia, ao equilíbrio funcional; mas pode ocorrer um
curto-circuito nos seus aparelhos. Na verdade os homens são
um pouco mais complicados que os circuitos elétricos
(BERLINGUER, 1988; DEVER, 1988; ALMEIDA FILHO e ROUQUARYOL,

1990) .

Todas essas definições e suas análises tiveram um
objetivo explicativo mas tambem indicam comportamentos,
decisões, atos que influenciam a existência de cada um.
Algumas delas são tão amplas que justificam o seu domínio por
uma profissão hegemônica como é a medicina. É como poder
dominante, os médicos alertam contra as doenças, lutam contra
elas e iniciam na sociedade um movimento que resulta no
estabelecimento de prioridades de gastos. Tal não seria o
exemplo da recente "epidemia de AIDS"? Não existe forma mais
clara de entender as relações sociais da doença que rever sua
evolução, de "peste gay" a programas multimilionários de
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ações em saúde pública patrocinadas por organismos
internacionais.

3.2. ECONOMIA DA SAÚDE

A Economia da Saúde é ainda urna disciplina jovem se
considerarmos ARROW (1963) , o seu primeiro idealizador

consistente, tem pouco mais de trinta anos. A definição do

objeto desta disciplina só ocorre a partir de 1970, enquanto

parte de seu conteúdo desdobra-se em tópicos de outra

disciplina, o Planejamento em Saúde (DEL NERO, 1995).

A expressão "Economia da Saúde" une dois termos que

são a princípio conflitantes, sendo tarefa difícil demarcar

a área de interligação dos dois setores. A noção de economia

subentende um saldo positivo, urna gestão rigorosa, urna

produtividade desenvolvida, fazer economia.

A OPAS (Organização panamericana da Saúde) em seu

Relatório do Seminário sobre Ciências Sociais de 1976,
distingue Economia e Saúde:

"estudo das interligações entre o sistema
econômico e o sistema de saúde, e Economia
da Saúde: análise econômica, operacional e
normativa do sistema de saúde "(NUNES, 1985).

Urna das primeiras perguntas que ternos é: a

análise econômica é aplicável ao sistema de saúde? Sabemos
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que o mercado dos seus bens e serviços tem características

que o distinguem do mercado paradigmático da economia

neoclássica. Esta distinção foi esclarecida desde há 32 anos

por K. (1963) e retomada tanto por economistasARROW

neoclássicos corno por economistas tanto de direita como de

esquerda.

o economista da saúde português, CAMPOS, em 1988
diz que:

"A Economia da Saúde é um modo de pensar que
tem a ver com a consciência da escassez, a
imperiosidade das escolhas e a necessidade de
serem precedidas de avaliação dos custos e
consequências das alternativas possíveis, com
vista a melhorar a repartição final dos
recursos disponíveis."

O economista da saúde tem de partir, para a

aplicação da disciplina econômica ao tópico saúde, da noção

de que um doente com um apêndice infectado não é um

consumidor como outro qualquer ou que o preço fixado para uma
diária hospitalar não é só um preço apropriado para o
fornecedor de serviços de saúde. A aplicação da análise

econômica no contexto da saúde tem que levar em conta as

características específicas deste mercado: a incerteza da

doença e da, eficácia do tratamento, as externalidades do
consumo, limitações aà soberania consumidor,doas

prevalência terceiros-pagadores,de existência dea

consideráveis limitações legais, sociais éticase ao
funcionamento do mercado e o impacto de proq'r-ama s financiados
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l e organizados pelo estado. Tal não significa que não devam

aqui aplicar-se os instrumentos analíticos da economia, mas

apenas que há que ter consciência da especificidade do

contexto (CAMPOS, 1988).

É importante falarmos um pouco do contexto

histórico

disciplina.

para compreendermos o desenvolvimento da

Durante muitos anos a ação do estado esteve

voltada apenas para as funções da justiça, defesa e relações

exteriores. Dois acontecimentos neste século no entanto,

contribuíram para reorientar e ampliar suas funções: a

revolução socialista e a depressão americana.

A primeira, em 1917, marcou o início da intervenção

do estado em todas as funções econômicas e sociais. A

segunda,
doutrina de

a depressão americana, em 1929, legitimou a

Keynes, consagrando, mesmo nos países de livre

empresa, a participação do estado na economia, pelo menos

para atenuar eventuais crises econômicas.

A neutralidade, característica da conduta estatal

em relação ã economia até o fim do século passado, sucedeu-se

uma fase distributiva. Quanto à ação do estado nas áreas

sociais; educação, saúde e habitação, trabalho, assistência

social, lazer e esporte, passou a constituir estratégia
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indireta na garantia de uma melhor distribuição de bens e

serviços (VIANNA, 1974).

No decorrer do tempo, o setor saúde, bem como

outras atividades sociais, passaram a deter o importante

papel de gerar empregos e renda, bem como manter a

operacionalidade do sistema econômico, por cuidar da saúde da
força de trabalho, e a harmonia social, pela concessão de

benefícios que não onerassem os custos diretos da iniciativa

privada.

A partir deste ponto geram-se duas modalidades de

análise econômica, no que diz respeito aos aspectos

relacionados à saúde. De um lado, a teoria econômica do

"welfare state", que defendia o papel do estado na satisfação

das necessidades materiais, cul turais e emocionais da

população, excetuando~se aquelas que podem ser adquiridas no

mercado. De outro, a própria economia neoclássica, que pela

primeira vez passou a

legítimo da economia,

guerra mundial, embora

encarar a saúde como um fenômeno

principalmente a partir da segunda

restringindo o tema a questões de

natureza nitidamente microeconômica.

Segundo MUSHKIN, economista neoclássico voltado

para a saúde, "Economia da Saúde é o campo da investigação

cUJo tema é o uso ótimo de recursos para o cuidado de doentes

e a promoção da saúde. Sua tarefa é avaliar a eficiência da
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organização dos serviços de saúde e sugerir meios de melhorar

sua organização". A preocupação dos neoclássicos restringe-se

as categorias puramente operacionalizáveis; são os ideólogos

do capital em saúde e corroboram largamente para influenciar

os investimentos do estado na área (ABRAHAM-FROIS, 1988;

SIMON, J.M.; BERTRAND, D., 1992).

Os neoclássicos preocupam-se com o uso competitivo

dos recursos a serem aplicados em saúde, numa tentativa de

otimizar sua utilização dado que são escassos. A teoria

neoclássica possibilita reduzir suas preocupações a uma

expressão contábil, como se os investimentos em saúde

pudessem ser mensurados diretamente em melhorias automáticas

na satisfação dos indivíduos ou na produtividade do trabalho.

A análise neoclássica geralmente restringe-se a

algumas particularidades da economia da saúde:

.Racionalização dos serviços e das unidades

de assis tência à saúde , envolvendo o estudo

de administração e gerência, análises custo-

benefício e estruturas de custo meramente
vinculadas à "teoria de produção".
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.Análise dos serviços de saúde como forma de

capacitação do indivíduo a uma melhor

produtividade do trabalho nos marcos da

"teoria do capital humano".

Para os neoclássicos todo o tratamento dado
privilegia o retorno do capital investido no setor e não

necessariamente a melhoria dos padrões de saúde da população
(MEDICI, 1983).

Em oposição aos neoclássicos, as profissões de

saúde concentram-se na ética individualista, segundo a qual a

saúde aparece como um bem precioso, que não tem preço: uma

vida salva j~stifica qualquer esforço, mesmo que isso

implique em um custo elevado. Fazer economia no domínio da

saúde parece algo insensato. O que aconteceria se perdêssemos

a saúde? Todos os outros consumos habituais da vida ficariam

sem interesse. A economia fixa-se na ética do bem comum ou
ética social. A importância dessas diferenças implica nas

atitudes de cada grupo de profissionais sobre a utilização
dos recursos (DEL NERO, 1995).

A economia da saúde possui uma expressão ampla,

que implica em todas as atividades humanas na área da saúde,

permitindo reunir atividades econômicas que não são sempre

atividades médicas e mesmo comparar custos que não pertencem
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à mesma área. A economia da saúde é um setor aplicado da
economia, que se interessa saúde, a produção de bens e
serviços de assistência à saúde, a sua distribuição e a
formação de seu preço. A economia da saúde pertence à

economia da seguridade social, j á que trata da prática de

politicas sanitárias e sociais coerentes e de reconhecimento

das implicações existentes para o desenvolvimento da saúde da

população.

A economia da saúde pretende contribuir para a

formulação de politicas sociais e sanitárias coerentes e

também discutir o tema da eqüidade, levando em consideração a

eqüidade de acesso aos serviços, a eqüidade geográfica, a

eqüidade por classe social, por faixa etária, grupo sócio-

cultural, a eqüidade de utilização e a eqüidade de resultados

terapêuticos. Ainda nessa prática, outro ponto importante é

aquele que se refere ao direito à saúde. Este tema não
atingiu ainda um consenso, devemos ainda responder a
perguntas como: quais seriam as prioridades de cada
sociedade? Seria admissivel que com a determinação dessas

prioridades, alguns têm mais direito à saúde que outros? (DEL

NERO, 1995). Esses estudo~ relacionados à eqüidade e ao

direito à saúde, têm orientado a definição de politicas e
prioridades de saúde em muitas 'á reas .

Como a disciplina da economia da saúde não aparece

como algo isolado e sim interaginoo com outros setores,
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passamos agora a discorrer brevemente sobre quais as

impressões de outros profissionais.

A economia da saúde aparece para o profissional

médico como um obstáculo ã livre prescrição de bens e

serviços de assistência ã saúde.

Para o economista, a economia da saúde
instrumentaliza uma tentativa de racionalização dos gastos em

saúde em função de seu uso. Isso deveria permitir um uso

perf~ito dos recursos financeiros ã disposição do sistema de

saúde -e permit~r a escolha entre os bens de consumo ou entre

os diferentes produtos e serviços.

Para os administradores da seguridade social, a

economia da saúde é analisada sob o ângulo do equilíbrio dos

gastos e das receitas do setor saúde.

Podemos perceber que -não há ainda um consenso de

opiniões, devendo ser um dos objetivos a serem seguidos pela

disciplina, qual seja: infundir nos profissionais,

principalmente do setor saúde, que a economia da saúde pode

em muito contribuir para o uso mais adequado e racional dos

recursos financeiros disponíveis.

A economia da saúde 'pode ser dividida em duas

partes:
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.A MICROECONOMIA DA SAÚDE, que permite a

análise dos fenômenos econômicos através das

unidades ou deelementares de produção

exemplo, deconsumo, por o preço urna
medicação ou de um exame, além de interessar-

se pelos consumidores de assistência ã saüde

e pelos fatores psicossociais que determinam
o consumo.

I .A MACROECONOMIA DA SAÚDE, que permite a

análise de fenômenos econômicos sob a forma

de seja,agregados, de quantidadesou

\
globais,

,contas nacionais
seguridade social.

por exemplo, os gastos em saüde nas

da saúde ou nas contas da

Essa visão global, permite

flutuações do consumo ou dos gastos, no decorrer do tempo, e
constatação dea

mesmo tentar explicar as variações (BERTRAND, 1992).

Finalizando, economia saüdeda tem algunsa

aspectos que lhe são peculiares:

.A economia da saüde é, em grande parte, uma

economia de serviços. Corno toda economia de

serviços, urna característicaguarda
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fundamental; os ganhos de produtividade a
atingir tem uma expressão menor que nos
setores primários e secundários. Aconteça o
que for com a prática médica, um exame
clínico deverá durar sempre o mesmo tempo,
uma ausculta cuidadosa é sempre longa. O
diálogo singular entre o médico e o paciente
guarda sempre toda a sua importância, já que
precisar a sintomatologia necessita de tempo.
Gariho s de produtividade serão importantes
somente nos setores técnicos e biológicos .

.0 caráter aleatório da doença e o fato dela
ser imprevisível a caracteriza como fenômeno
não programável. Certamente uma certa
programação pode ser proposta, por exemplo,
uma cirurgia corretivaósteo-articular
comparado a uma cirurgia de trauma .

.Os gastos em saúde são muito onerosos para
serem suportados pelos consumidores. O
financiamento grandedeve parteser em
coletivo. Quando analisamos uma conta
hospitalar vemos que' são gastos que somente
uma pequena parcela da população pode
assumir.
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.Os resultados são difíceis de serem
analisados sob o ponto de vista econômico.
Como medir a eficácia da atenção a saúde; em
mortalidade, em morbidade, em qualidade de
vida? Que indicadores especializados deverão
ser criados?

Um paciente com morte cerebral mantido em
vida artificial pode ser considerado como um
resultado realmente positivo para o indivíduo
e para a sociedade?

.Não é sempre que podemos escolher nosso
médico, às vezes, nem o hospital. Nos casos
de urgência, somos admitidos no hospital mais
próximo de onde estivermos. Como escolhemos o
médico para uma consulta? Observamos sua
notoriedade ou sua qualidade profissional, ou
sua gentileza, a proximidade, ou seu preço
de consulta? A escolha é então raramente
racional sendo influenciada por fatores
subjetivos de cada um (BERTRAND, 1992)

Deste capítulo podemos concluir que o setor da
saúde não é isolado, interage com outros setores da economia
e que as análises econômicas deverão sempre levar em conta
as características específicas deste mercado.



43

4. OS FATORES DE CONSUMO E DEMANDA QUE AGEM NA ASSISTÊNCIA À
SAÚDE

o crescimento dos gastos em saúde depende do

mercado, ou seja, do encontro entre os que querem adquirir os

bens e serviços de saúde e aqueles que os oferecem. Nas duas

seções seguintes estudaremos os fatores~ envolvidos no

consumo e na demanda por assistência ã saúde.

4.1. OS FATORES DE CONSUMO

(

Uma definição simplificada de

onde se encontram, para realizar suas trocas,

e os que demandam, ou seja os vendedores e os

mercado é o lugar

os que ofertam

compradores.
Pode ser visualizado como uma área geográfica determinada,

uma praça .. por exemplo, onde se encontram oferta e demanda.

Mas, na prática, certos mercados tem uma abrangência mundial,

portanto podemos definir mercado como a organização de

ofertas e demandas, determinando, após troca de informações,
a formação do preço do bem e a determinação das quantidades
trocadas (SIMON e BERTRAND, 1992).

O consumo consiste no uso de bens ou de serviços

visando a satisfação direta das necessidades. Em certos casos

esta satisfação determina a destruição dos bens usados, como

por exemplo os alimentos. Fala- se igualmente em consumo de
bens duráveis, como vestuário e automóveis. Igualmente,

podemos falar em consumo de bens e serv i ços de saúde, que
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trazem uma melhora do bem estar e das condições de existência

de uma população.

o consumo traduz-se sob a forma de compra de bens e

serviços sendo portanto, um gasto efetivamente realizado. A

demanda geral por um bem reflete as intenções de compra em

paralelo com os diversos níveis de preço. O consumo de saüde

é um consumo final em oposição ao consumo intermediário

efetuado em vista da produção dos Gens (TRIOMPHE, 1975).

Em seu artigo de 1963, ARROW, refere-se a

especificidade do setor de saüde em relação ã grande maioria

dos outros setores econômicos:

"Os mecanismos habituais
mercado assegura a qualidade
tem grandes implicações no
(ARROW, 1963).

pelos quais o
dos produtos não
setor de saúde "

Existem algumas dificuldades no tratamento das
questões da saúde , O setor saúde apresenta estruturas de

mercado complexas e nada óbvias. Essas estruturas influenciam

criticamente os padrões de atendimento médico e não podem ser
ignoradas.

Pelo lado da oferta, o lucro não é por si só um

motivo adequado para explicar o "mercado" da. saúde , como é

para outros tipos de bens e serviços, dado que há um grande

nümero de instituições püblicas e privadas não lucrativas que
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prestam serviços de saúde. Como tais serviços não podem ter

um preço "a priori" definido no mercado, torna-se difícil

medir a preferência dos con,sumidores por eles. A própria

medicina estatal, em um grande número de países desenvolvidos

garante direitos ao consumo de tais serviços àqueles que não

podem pagar pelos mesmos.

Pelo lado da demanda, os consumidores não escolhem

entre os serviços de saúde e os demais bens e serviços

e sim pelaatravés de uma "racionalidade na escolha",

necessidade ou não de consumo de tais serviços. Esse consumo

geralmente não é previsível e ocorre em

conteúdo emocional/psicológico. Quem vai

situações de forte

fixar que tipos de

serviços vão ser consumidos é, em última instância, o médico

aquele que faz o diagnóstico e não o paciente (MEDICI,

1983) .

Durante a vida, o consumo traduz-se sob a forma de

aquisições de bens e de serviços. É uma despesa efetivamente

realizada, enquanto que a demanda geral por um bem, reflete

as intenções de compra colocadas em paralelo com diversos

níveis de preços.

\ O consumo de saúde é composto por basicamente três

\estruturas diferentes:
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.medicamentos

.honorários de médicos, dentistas e

I auxiliares dos serviços médicos

.gastos em hospitalização e tratamento.

l Atualmente,

tratamento encabeçam as

os gastos em hospitalização e

despesas do consumo em saúde.

o consumo de saúde não é tão sujei to às mudanças

conj unturais como os outros consumos que fazem parte da

rotina de cada indivíduo. É importante lembrarmos porénl, que

o conjunto dos gastos em saúde não é igualmente distribuído

! entre
\ quando pensamos no aumento do consumo em saúde:

os consumidores. Duas causas distintas podem existir

.0 refinamento dos diagnósticos:

o uso cada vez mais freqüente de exames

radiológicos e de análises laboratoriais é

responsável pelo aumento dos gastos em saúde.

Esses atos tornam cada vez mais altos os

preços dos diagnósticos e conseqüentemente o

preço de uma diária hospitalar.

I .A difusão do progresso tecnológico:

o progresso tecnológico é o principal
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elemento de incremento das despesas em saúde,

que aumentam â medida que as novas técnicas

são incorporadas.

Neste ponto torna-se importante falarmos de
práticas que necessitam ser mudadas, como o uso indevido ou

excessivo de procedimentos

aumento dos gastos em saúde.
não necessários, agentes de

Nos começo dos anos 80 o Brasil detinha um dos

maiores índices de cesarianas realizadas no mundo, 31% de

todos os partos hospitalares no ano de 1981. Embora a

cesariana sejá uma alternativa necessária em certos casos, o

seu uso indiscriminado determina gastos e impõe riscos

médicos para a mãe e sua criança. O custo financeiro das

cesarianas desnecessárias realizadas no serviço público do

Brasil foi estimado em cerca de US$ 60 milhões anuais na

década de 80.

Os riscos médicos desta prática desnecessária como

infecções, uso de anestesia geral e nascimento de prematuros,

não impediam sua realização, pelo contrário, foi incentivada,

para que através dela fossem feitas esterilizações, além de

ser uma prática considerada como "moderna" na época.

Algumas campanhas foram feitas para educar os

médicos no sentido de não indicarem cesarianas que não fossem
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realmente necessárias. o modo de remuneração desta prática

para que os hospitais fossemtambém foi alterado

desencorajados de fazê-la. Apesar desses esforços os índices

de cesarianas continuam altos. No estado de São Paulo,

durante o ano de 1991, 47% dos nascimentos foram via

cesariana, mantendo o risco e o custo elevados (WORLD

DEVELOPMENT REPORT, 1993).

4.2.0S FATORES DE DEMANDA

Os fatores que agem na demanda por serviços de

saúde são de natureza muito variada, podendo se sobrepor, o

que aumenta ainda mais a demanda.

4.2.1. A NECESSIDADE SENTIDA

A tomada de consciência do estado mórbido é o

primeiro elemento indispensável para a demanda por serviços

de saúde. O crédito dado ao sistema de saúde e a esperança de

se curar usando seus serviços são igualmente necessários na

decisão de querer consumir.

Atualmente a tomada de consciência por parte dos

indivíduos com relação ao seu próprio corpo tem aumentado. O

indivíduo está mais atento aos riscos de doença. O

conhecimento dos sintomas por parte da população também tem

aumentado. O crédito dado ao sistema de saúde é evid.ente;
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espera-se a cura de uma doença ou pelos menos o

desaparecimento dos sintomas.

o médico deve curar. Atualmente esta atitude é

bastante diferente daquela de há um século atrás onde o

aspecto mágico do médico predominava sobre a natureza

cientifica dos cuidados dispensados aos pacientes.

A necessidade por assistência aparece logo que

saibamos, esperemos ou acreditemos que a ciência médica possa

corrigir uma situação julgada anormal, ou em relação a outras
ou em relação a um estado anterior. Esta necessidade é

essencialmente subjetiva. Ela depende de alguns fatores: da

instalação de um problema de saúde especifico, da oferta de

assistência à saúde, como técnicas oferecidas e sua

proximidade, e do que se espera dos serviços oferecidos

(BERTRAND, 1991)

4.2.2. OS FATORES PSICOSSOCIAIS

O ~exo feminino' parece ser mais consumidor de

__a_s_s_i_s_t_e_~_n-=c_i_a~_a_'_.:..s..:..a-=ú_d:....e~_q~u_e_....:.o--":::':..mas culino 'r duran te= toda a
duração da vida. As curvas, em· função da idade, indicam que

essa diferença é mais importante nos momentos em que os

problemas gineco-obstétricos são mais freqüentes (gravidez,

menopausa, etc). Esta diferença entre os dois sexos fica mais

evidente com o avançar da idade. Se a população considerada,
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compreende um número maior de mulheres idosas, isso pode ser
a explicação das diferenças de procura dos serviços de saúde
entre populações (MCPHERSON, 1990)

Quando analisamos os índices de mortalidade
masculina, observamos que esses índices são maiores quando
comparados a mortalidade feminina. Algumas explicações foram
dadas para explicar este fato, podemos citar algumas causas
deste fato:

.causas ligadas ao ambiente: certos autores
invocam as consequências da civilização
industrial e urbana: condições de vida cada
vez mais estressantes, poluição, falta de
exercício físico, tensão psicológica, à qual
os homens estariam mais expostos. Mas, a
partir da tomada de posição da mulher na
sociedade em termos e posições semelhantes às
do homem, começa a se notar um aumento da
morbi-mortalidade feminina nas doenças que
antes atingiam predominantemente os homens
como as doenças cardio-vasculares, os
acidentes de trânsito e as consequências da
violência urbana .

.causas específicas: a redução considerável
da mortalidade infantil teria permitido que
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pessoas mais frágeis sobrevivessem, mas sua
fragilidade não as permitiria resistir. O
consumo de tabaco também pode ser origem dos
índices maiores de mortalidade masculina
(TRIOMPHE, 1975).

o consumo de assistência à saúde também aumenta com
o nível de instrução, talvez como consequência do melhor
conhecimento dos sintomas bem como do risco da gravidade dos
mesmos, estando este fato diretamente relacionado com o mais
adequado conhecimento sobre o próprio corpo por parte do
indivíduo melhor instruído.

Nunca é demais valorizar a importância dos fatores
sócio-econômicos no condicionamento da saúde ou da doença. Se
os ambientes físico e biológico albergam fatores ainda não
controlados, contribuintes para a geração de enfermidades, é
também verdade que um bom nível sócio-econômico como que

nível sócio-econômico
recíproca é
está sempre

neutraliza os fatores
verdadeira. Um baixo

ambientais adversos. A

associado a um baixo padrão do nível de saúde. Assim mostram
os fatos e as estatísticas.

É importante analisarmos a existência ou não de
uma seguridade social que permita o acesso da população ao
atendimento de saúde. Nesses casos, haverá uma relação muito
mais positiva entre renda e consumo, quando esta proteção não

B\SUSTE A (Ai l A. BOEDECKER
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for abrangente ou quando os serviços
paciente/terceiro não forem reembolsados.

pagos pelo

A localização geográfica da população é também
importante já que se sabe que a população urbana consome mais
que a população rural, até mesmo'pela facilidade do acesso.

o tamanho da família e a categoria sócio-
profissional também são fatores determinantes de
desigualdades na demanda por assistência à saúde.

Além dos problemas de saúde cuja existência está
associada a agentes dos meios físico e biológico, existem
outros como a fome, decorrente da desigual distribuição de
renda; as doenças ocupacionais, decorrentes das más condições
de trabalho; a delinqüência, o suicídio, o alcoolismo, o
abuso de drogas e outros decorrentes, de uma forma geral, de
estados em que prevalece a desestruturação biopsicossocial,
que de uma maneira ou de outra acabam por determinar o
aumento da demanda por assistência à saúde.

Antes da revolução industrial,
influências ambientais/climáticas eram as
para determinar a ocorrência de doenças.

pensava-se que as
mais importantes
Desde meados do

século XVIII, na Inglaterra e posteriormente na França e
Alemanha, com a mudança para uma economia predominantemente
industrial, sobressaiu a importância do ambiente sócio-
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econômico na distribuição das doenças. Isso torna-se evidente
quando observamos que as taxas de morbidade e mortalidade

dependem das condições de vida das diferentes classes da

população (ALMEIDA FILHO e ROUQUAYROL, 1990), que determinam

consumos de ass~stência à saúde diversos.

4.2.3. A SEGURIDADE SOCIAL

A seguridade social acentua o consumo porque ela o

torna menos oneroso aos indivíduos e famílias.

Corno já foi visto em capítulos anteriores,

se no Brasil a universalização do atendimento que,

na Constituição Federal de 1988, garante a

observa-

inserida

todos os

brasileiros o direito a saúde, ou pelo menos o acesso aos

serviços de saúde. Este fato ipdepende da contribuição fiscal

por parte da população. Podemos verificar, dessa maneira, o

ônus que a universalização do atendimento proporciona ao

estado que, na mesma constituição tem o dever de prestar esse

atendimento.

Ao mesmo tempo, o princípio da seguridade social é

compartilhar com a sociedade custos que um indivíduo e/ou

família não teriam condições de suportar. A dificuldade se

encontra em discriminar quais serviços serão parte do esquema

da seguridade social. Certamente, é um fator que age na

demanda por serviços.
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4.2.4. A DEMOGRAFIA

A cada ano a população do mundo aumenta cerca de 80
milhões de pessoas, porém em alguns países da Europa, este
crescimento já não ocorre e espera-se para o final do século
21, uma diminuição do número de europeus. Observa-se nesses
países que a taxa de natalidade caiu abaixo da taxa de
mortalidade, não assegurando mais a renovação da população.
Por outro lado, espera-se um aumento importante na população
da ~mérica do Sul, África e Ásia (TRIOMPHE, 1975). Com este
rápido perfil da evolução demográfica da população mundial,
podemos estimar um aumento da demanda em virtude do aumento
da população em algumas regiões geográficas e mesmo de seu
envelhecimento, mais generalizado no planeta.

As curvas de consumo de saúde em função da idade
mostram um aumento considerável e contínuo, como já vimos, a
partir de quarenta anos de idade.

Outro fator importante que colabora para o aumento
dos gastos com saúde é a evolução da esperança de vida da
população. O envelhecimento da população sugere um aumento
dos gastos para a manutenção, prevenção e tratamento da saúde
dessas pessoas.
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Do começo do século aos dias de hoje, a esperança
de vida ao nascer aumentou consideravelmente nos países
desenvolvidos e subdesenvolvidos, sendo este fenômeno ma í s :
importante no sexo feminino que no masculino. Podemos ainda
observar, que há diferenças relacionadas com a classe social
onde, pessoas de nível sócio-econômico mais elevado têm uma
esperança de vida maior que pessoas de nível sócio-econômico
inferior.

4.2.5. A EPIDEMIOLOGIA

Variações quanto à incidência das doenças podem
existir principalmente entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento, dificultando as comparações e podem assim,
explicar as diferenças existentes entre as populações
estudadas com relação a procura de assistência à saúde.

As doenças características de países desenvolvidos,
com populações de esperança de vida mais elevadas, implicam
em tratamentos onerosos e longos, e às vezes, grandes
períodos de hospitalização em centros super-especializados.

o Brasil apresenta características de todos os
modelos epidemiológicos, sendo evidente o "período de
transição epidemiológica" que atravessa, apresentando dessa
maneira doenças características de países subdesenvolvidos,
como diarréia. e subnutrição, e outras doenças, típicas de
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países com populações mais velhas, como as crônicas e
degenerativas. A abordagem desses dois grupos de doenças
requer maior esforço por parte dos programas de saúde e,
conseqüentemente, maior despesa.

Nos EUA, o ponto de mudança das doenças crônicas e
infecciosas ocorreu por volta de 1925. Observa-se que o
número de mortes por doenças infecciosas declinou, neste
país, 96% no período de 1900 a 1970. Não conseguimos um dado
semelhante no Brasil, apesar dos indicadores de causas de
óbitos mostrarem declínio das doenças infecto-contagiosas,
predominando atualmente as causas cárdio-vasculares.

Esta transição representa uma mudança nos padrões
de doença. O motivo encontra-se na mudança de uma sociedade
agrária para uma sociedade industrializada. As doenças que
atingem um determinado segmento de uma cultura variam de
acordo com as condições físicas e sociais, características da
sociedade da época.

deixa
A

lugar
erradicação das
para as doenças

doenças infecto-contagiosas,
crônicas para as quais o

paliativo é a regra e o tratamento etiológico é ainda
desconhecido.

A importância das "doeriça s sociais 11 como drogas,
álcool e fumo, e o aparecimento de patologias novas como a
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AIDS, encarecem cada vez mais a assistência à saúde.

4.2.6. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

saúde
O conjunto de interações entre os profissionais de

e seus clientes ocorre dentro de um ambiente
organizacional que é rodeado e penetrado por traços sociais e
culturais. A utilização dos serviços de saúde é influenciada
por fatores sócio-culturais e organizacionais além de fatores
relacionados com.o consumidor e com o prestador de serviços.

As determinantes sócio-culturais da utilização dos
serviços de saúde incluem tecnologia e valores sociais. A
tecno+ogia é considerada como um fator sócio-cultural, e não
organizacional. A tecnologia influencia a utilização dos
serviços. Em alguns casos, ela reduz a utilização, reduzindo
os níveis de doença ou a necessidade de cuidados médicos.
Valores sociais também influenciam a utilização de serviços
de saúde. Um exemplo disso.é o fato de em São Paulo a grande
maioria dos partos serem hospitalares.

Outra categoria de determinantes da utilização dos
serviços de saúde inclui as estruturas e processos que
constituem a organização dos serviços médicos e que circundam
e influenciam intimamente o processo assistencial. Esses
fatores organizacionais envolvem alguns aspectos: a
disponibilidade de recursos, a acessibilidade geográfica, a
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acessibilidade social, as características de estrutura e os

processos deprestação da assistência â saüde.

Podemos observar que a utilização dos serviços de

saüde é determinada pela interação entre os consumidores e as

f ont.e s ou prestadores de assistência à saúde num ambiente

social e organizacional. Muitas características dos

consumidores que envolvem fatores sócio-demográficos e sócio-
psicológicos estão relacionados â utilização de serviços

(DEVER, 1988)

4.2.7. A REGULAMENTAÇÃO

É importante também mencionarmos que a Lei Orgânica

da Saüde estabelece como um de seus princípios fundamentais a

descentralização política e administrativa, enfatizando a

municipalização.

A Lei define as competências e atribuições de cada

esfera de governo, mudando a estrutura de poder em favor das
esferas locais e regulamenta as trartsferências financeiras,

explicitando os critérios para a sua distribuição (Artigo

35) :

.Perfil demográfico

.Perfil epidemiológico
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.Características qualitativas e quantitativas
da rede de saúde

.Desempenho técnico, econômico e financeiro

.Nível de participação do setor saúde nos
orçamentos estaduais e municipais

.Previsão do plano qüinqüenal de
investimentos

.Ressarcimento do atendimento a serviços
prestados a outras esferas de governo.

,-No parágrafo primeiro do mesmo artigo acrescenta-se
que metade dos recursos destinados a estados e municípios
serão distribuídos em base populacional (PORTO, 1991).

4.2.8. OS FATORES CULTURAIS

A cultura de urnapopulação pode também ser um fator
determinante de demanda. Certas coletividades repelem certas
práticas médicas mais que as outras, mesmo quando há acesso e
ou indicação de uso. Isso pode ser explicado pelo
conhecimento médico dominante ou pelas preferências dos
doentes, herdeiros de costumes ou de tradições antigas
(MCPHERSON, 1990).
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Para uma parte da população, estar doente não
significa
no efeito

um evento exclusivamente biológico, projetando-se
mais dramático, que produz a incapacidade de

trabalhar e a conseqüente ameaça à subsistência familiar.
Nessas camadas da sociedade a doença não é considerada um
evento exclusivamente biológico, tendendo a ser percebida
somente quando houvesse uma incapacitação de performance
social, representada principalmente pelo trabalho. Um
indivíduo ao mostrar-se disposto e com capacidade para
trabalhar, é considerado saudável. A saúde é utilizada para o
benefício de propósitos sociais; ela é alienada do indivíduo
(QUEIROZ, 1991). Nas camadas sociais superiores acontece o
contrário.

Nesse grupo social é a mulher, mãe e dona de casa
que mais percebe sintomas de doenças já que o homem permanece
distante, no trabalho. Esse grupo mostra uma tendência a
fazer uso de medicina caseira e medicina religiosa, usando
para tal ervas medicinais e benzeduras.

A oferta de serviços de saúde oficiais para esse
grupo compreende, basicamente, a rede básica de serviços
públicos de saúde, os farmacêuticos, a medicina conveniada e
parte da medicina privada, envolvendo agentes tais como
médicos, enfermeiras, atendentes de enfermagem e práticos de
farmácia.
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Um estudo realizado em paulínia por QUEIROZ, aponta
a importância das farmácias do município como instâncias de
assistência médica prestada à população, oferecendo consultas
médicas como uma questão humanitária da qual não poderiam se
esquivar diante da ineficácia dos serviços públicos e do
sofrimento dos pacientes.

Num mercado capitalista, o consumo em saúde decorre
de um complexo conjunto de elementos de decisão, valores,
representações, padrões culturais e práticas individuais,
familiares e de classe social. As estratégias de consumo
utilizam-se de elementos de diferentes sistemas de cura e de
diferentes agentes e situações dentro de cada sistema, que,
por sua vez, são influenciados pelo padrão de desenvolvimento
econômico e social vigente na sociedade. Fatores gerais, tais
como as condições de produção da oferta, o padrão de
distribuição de renda, as políticas governamentais e a
pertinência a classes e estratos sociais, imprimem uma
.nfluência fundamental na organização do consumo (QUEIROZ,
1-993)
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I

5. OS FATORES QUE AGEM NA OFERTA\tSSISTÊNCIA À SAÚDE

A produção é a forma de atividade econômica
orientada para o fornecimento de bens e serviços destinados a
satisfazer necessidades individuais e coletivas. A produção
da saúde consiste no conjunto de bens e serviços destinados
ao diagnóstico e tratamento· das afecções patológicas dos
indivíduos. Deve-se também acrescentar uma parte de serviços
e bens visando a prevenção das doenças.

As unidades de produção médica são muito variadas:
instituições públicas .(hospitais, centros de saúde),
instituições privadas, consultórios médicos que asseguram com
o pessoal do setor a produção de saúde utilizando as técnicas
existentes.

Consideram-se serviços de saúde os que tratam do
exercício legitimado da medicina, da odontologia e outras
atividades cujo fim explícito é preservar ou restaurar a
saúde da população. Não estão compreendidas nesta categoria:

.a "medicina popular" (não legitimada) i

.a indústria produtora de "bens de saúde",
como a farmacêutica, de equipamento
hospitalar etc.;
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.atividades que, embora influam fortemente
sobre a situação de saúde da população, como
por exemplo os serviços de saneamento, não
fazem parte dos serviços de saúde
propriamente ditos (SINGER, 1988)

A oferta de serviços de saúde cresceu
consideravelmente nos países desenvolvidos nos últimos trinta
anos, pela extensão da política social e através de uma
pressão de demanda por assistência à saúde exercida pela
população. A oferta se multiplicou por dois ou mesmo três,
nesses países e isso está relacionado à influência de três
fatores principais: o progresso técnico-médico, a difusão das
inovações e a multiplicidade dos centros de assistência à

saúde.

5.1. O PROGRESSO TÉCNICO-MÉDICO.

fontes.
setores

A origem das inovações em medicina provém de várias
A transferência de tecnologia vinda de outros

da economia, industrial por exemplo, mudanças
qualitativas de materiais anteriores permitindo novas
aplicações ou o surgimento de técnicas mais precisas ou mais
seguras no diagnóstico das doenças, ou mesmo as adaptações de
técnicas antigas para novas necessidades.
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A pesquisa das doenças permitiu progressos
importantes nas áreas de diagnóstico por imagem e nas áreas
de laboratório. A radiologia clássica encontra na
ultrassonografia, na tomografia'ou na ressonância magnética,
complementos indispensáveis. A tomografia de crânio, por
exemplo, substituiu exames dolorosos, traumáticos e com algum
risco como a arteriografia cerebral ou a ventriculografia.

Os exames de tomografia foram objeto de uma
demanda crescente, potencialmente já existente. A extensão da
demanda foi seguida pela oferta de cuidados médicos. Os
aparelhos de análises clínicas automatizados que não
necessitam mais que uma manipulação para obter 6, 12 ou mais
tipos de exames. Esta facilidade na análise bioquímica
determinou uma modificação na demanda de alguns serviços
hospitalares, o médico não escolhe mais um exame e sim pede
um perfil.

A indústria farmacêutica participa desta evolução
tecnológica com a criação de novas moléculas, permitindo uma
melhora qualitativa da vida e mesmo uma cura real para a
maior parte dos estados patológicos, tendo sem dúvida uma

influência moderada sobre os gastos com saúde.

Um exemplo permite esclarecer melhor as mudanças
tecnológicas que ocorreram nos últimos anos: o mixedema do
adulto ou hipotireoidismo. O diagnóstico, a evolução e o
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tratamento foram radicalmente modificados em pouco mais de 20
anos.

Por volta de 1958, as dosagens biológicas
específicas só diziam respeito às frações iodadas do plasma,
medidas imperfeitas das taxas dos hormônios tireoideanos.
Atualmente, as dosagens dos hormônios tireoideanos T3 e T4
são obtidos por técnicas radio-imunológicas precisas e o
T.S.H. é também medido.

5.2. A DIFUSÃO DA INOVAÇÃO

A inovação técnica de alto nível aparece
inicialmente nos hospitais mais importantes. Com este contato
formam-se especialistas. O número destes especialistas sendo
superior à capacidade do hospital propicia a migração para
outros hospitais menos equipados. Urnacerta banalização e urna
descentralização da técnica aparece, a obsolescência é
rápida, novos meios técnicos são criados e esse ciclo
continua.

Nesse ciclo existem duas possibilidades: ou o
material é extremamente caro para a
para assegurar sua rentabilidade é

compra e utilização e
necessário implantá-lo

somente em alguns grandes centros com a certeza de um uso
adequado, ou o material vulgariza-se rapidamente, seu preço
baixa e urna descentralização da decisão médica pode ter
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lugar. Portanto, de um lado a inovação determina uma
centralização médica, e por outro essa inovação permite uma
autonomia de decisão das unidades de saúde menores.

A especialização dos médicos aumentou nos últimos
anos. Esta maior especialização determina uma modificação na
produção médica. Os atos médicos mais banais, consultas e
visitas, diminuem comparativamente aos atos mais técnicos,
de especialidades, cirúrgicos ou radiológicos. Este aumento
pode ser justificado mas é importante que os recursos sejam
mais racionalmente usados.
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5.3. A MULTIPLICAÇÃO DOS CENTROS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Esta multiplicação induz demanda. É clássico dizer-
se em economia da saúde que a oferta cria sua própria
demanda, a conhecida "Lei de Roemer". A mudança da qualidade
da oferta pode também originar as modificações na demanda.
Neste sentido a humanização do hospital pode ter tido um
papel importante na modificação da demanda por serviços de
saúde. É certo que o aparecimento de novos equipamentos
facilita o acesso aos serviços de saúde a uma camada da
população até o momento distanciada dos centros de saúde.
Trata-se do d~saparecimento de distâncias entre . o

consumidor e o lugar do consumo. O surgimento de novos leitos
determina a entrada no hospital de doentes que
anteriormente seriam tratados em outras estruturas de
serviços de saúde, consultórios, por exemplo (BERTRAND,
1992) .

Os fatores de demanda não podem ser facilmente
diminuídos ou controlados. Dependem fortemente do consumidor
ou da seguridade social de que tem direito. Os fatores de
oferta são mais facilmente controlados, a partir de normas de
instalação de equipamentos pesados, de orçamentos específicos
para os hospitais, ou de um controle do número de
profissionais médicos e paramédicos formados, como o "numerus
clausus", que é um número máximo de lugares atribuídos a um
determinado segmento, que fixa o número de estudantes de
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primeiro ano da faculdade autorizados à prosseguir seus
estudos (BERTRAND, 1991).

Sejam quais forem as formas de prestação, os
serviços de saúde terão que ser pagos. As configurações de

mercado e a estrutura de preços, prevalentes terão

consequências sobre o sistema de saúde. Existe um mercado,
distribuindo renda, gerando incentivos e até mesmo

,distorcendo as intenções dos planejadores ou administradores.

! As forças do mercado

intenções dos administradores, gerando padrões de serviços e
podem prevalecer sobre as

níveis de oferta/demanda discrepantes dos planos iniciais.
No Brasil, por exemplo, enfermeiros não tratam diretamente
dos pacientes e trabalham como administradores de enfermagem.
Dessa maneira os pacientes são tratados por pessoal de nível
técnico ou inferior.

o corporativismo e a cartelização, podem restringir
o livre jogo das forças de mercado, surgindo outras formas de
ajustamentos de preços em decorrência das novas formas de
organização dos serviços médicos. Com o crescimento da oferta
de médicos no Brasil, o preço médio da consulta médica
deveria ter diminuído, porém, a Associação Médica Brasileira,
AMBI

estabeleceu um valor mínimo para as consultas e
procedimentos médicos . Esse mínimo ainda não é respeitado
principalmente pelas empresas de medicina de grupo que, na
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tentativa de lucros cada vez maiores, impõem ao médico
tabelas desatualizadas ou com valores menores daqueles
preconizados pela AMB. Um dos fatores mais importantes para
impedir a redução dos preços das consultas é o Código de
Ética Médica, que condena a concorrência comercial entre
profissionais. Mais ainda, a noção equivocada difundida entre
os consumidores, de que a qualidade da assistência médica é
medida pelo preço da consulta, pode também impedir a sua
redução.

Pressão dos pares, manipulação corporativista e
ignorância do consumidor, provavelmente contribuem para essa
inelasticidade dos preços. Mas, permanece o fato de tratar-se
de um mercado de livre entrada a todos os que possuem diploma
de médico.

A concentração das escolas médicas em grandes
centros foi tolerada por acharem alguns que haveria migração
para áreas menos populosas, devido à concorrência resultante
da concentração de profissionais. Isso não aconteceu no
Brasil. Talvez os diferenciais de renda não sejam
significativos devido à maior riqueza dos grandes centros e
por uma expansão na demanda de médicos induzida pela oferta.

sub-especialidades, seria
em dezenas de especialidades e

um obstáculo ao exercício
Talvez a divisão da medicina,

profissional em áreas desprovidas de recursos
complementação,diagnóstica e terapêutica (VIANNA, 1982)

para
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Os recursos disponíveis tem um efeito marcante
sobre as decisões clínicas. Certas opções são eliminadas
quando da não disponibilidade dos recursos necessários no
momento, ou quando um racionamento se impõe em razão de uma
hierarquia de prioridades na mobilização dos recursos
disponíveis.

Outro fator importante, é o modo de admissão do
doente ao hospital. Quando o sistema de saúde baseia-se num
princípio de hierarquia das decisões, a hospitalização é

resultado de várias filtragens. Por exemplo, no Reino Unido,
os doentes devem inicialmente obter a permissão do
generalista, que pode decidir
hierarquicamente superior onde
uma internação hospitalar será

encaminhá-los para um nível
a decisão da necessidade de
tomada. Como essas decisões

são sujeitas a influências exógenas diversas, o resultado
poderia ser sistematicamente diferente daquele obtido, se os
mesmos doentes fossem submetidos diretamente a opinião de um
especialista.

consultar uma
procedimento é

segunda opinião.
rotineiro podemos

Estados Unidos permite
Quando este tipo de

esperar por dúvidas de

A fórmula existente nos

diagnósticos e uma taxa de atos cirúrgicos menor. Quando não
é praticada, essas taxas podem ser mais elevadas. Em ambos os
casos, as taxas não serão apropriadas, mas a primeira opção
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deverá pesar menos financeiramente.

Em certos países, a assistência primária à saúde é
mais importante que em outros ..Quando os sistemas de saúde
são submetidos a certas dificuldades, os usuários
desencorajam-se a procurar os serviços de saúde. Sob esse
ponto de vista, a disponibilidade de recursos exerce um
efeito restritivo não permitindo certas iniciativas, mas
também, tem um efeito indireto de dissuadir o doente a
consultar ou modificar as decisões clínicas. Quando o volume
de recursos disponíveis é mais 'importante, podemos ter um
efeito direto de incitação à consulta (MCPHERSON, 1990).
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6. PRINCIPAIS PROBLEMAS DO FUTURO

A crise dos sistemas de saúde é um fenômeno
universal de múltiplas causas, com implicações diversas em
cada país. Entre os anos de 50 e 70 os países desenvolvidos
passam por processos de expansão da cobertura dos programas
de saúde tendo como pano de fundo o modelo do IIWelfare

Statell.

Alguns dos principais problemas resultantes dessa
evolução, comuns a todos esses países, são as dificuldades de
financiamento, o aumento da carga tributária, a falta de
eqüidade na distribuição dos serviços e as dificuldades de
cobertura universal pelo seguro-saúde.

Naquela época os países desenvolvidos começam a
def~nir uma necessidade de reformulação dos sistemas de
saúde. Inicialmente preocupam-se em conciliar o aumento da
cobertura com a contenção dos custos.

I
Uma das primeiras grandes iniciativas de controle

de custos hospitalares é a introdução do pagamento conforme o

diagnóstico IIDiagnostic Related Groupsll ou IIDRGslI.

Implantado em Connecticut em 1979, daí extendendo-se a vários
estados americanos e europeus'. No Brasil, um reflexo dessa
abordagem é a reforma do pagamento aos hospitais patrocinada
pelo INAMPS no início da década de 1980, que até hoje existe,

\ a Autorização para Internação Hospitalar (AIH). A AIH é uma
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versão simplificada dos DRGs.

Parte dessas reformas têm por objetivo conter os
custos resultantes do aumento da demanda, decorrente do
modelo de universalização da cobertura, pela diversificação
dos serviços de saúde e também pela tecnologia que, no setor
saúde, pode repercutir em aumento de qualidade, mas raramente
na diminuição dos custos.

Apesar de alguns países como Espanha e Irlanda, por
exemplo, com iniciativas no sentido de expandir a cobertura,
outros tentam limitar os custos pelo controle da oferta.
Alemanha, Bélgica e Países Baixos, optam por orçamentos
globais na tentativa de fixar os gastos hospitalares. Porém.
as medidas mais significativas são no sentido de procurar
maior competitividade,
produtividade.

elevando a eficiência e a

Os instrumentos de controle mais usados podem ser
resumidos em três grandes categorias:

.Mudança nos mecanismos de repasse às
unidades prestadora~: diminuição do pagamento
por ato médico, utilização de orçamentos
globais, introdução do pagamento aos
hospitais
sistema

através dos DRG's, adoção do

de pagamento por capitação,
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contratos de gestão .

.Aumento da eficiência: procurar um maior
controle gerencial e um melhor uso dos
recursos, criar incentivos para melhoria da
qualidade e dos resultados .

.Incentivo à cobertura privada, através de
planos de saúde e diversos tipos de seguros.

Nos Estados Unidos, por outro lado, uma nova
estratégia que envolve uma maior regulação do mercado,
sinaliza para a "concorrência dirigida" ou mercado
administrado. Como a cobertura vincula-se ao emprego, a
universalidade não existe, 37 milhões de pessoas menores de
65 anos estão descobertas.

Como vimos em capítulo anterior, os custos nos EUA
crescem e apesar disso, os indicadores de saúde são
insatisfatórios quando relacionados a outros países que
gastam menos com saúde.

Na tentativa de melhorar esse cenário, onde o
sistema de seguro cobre aproximadamente 70,7% da população, o
governo Clinton elabora um plano, que tem por objetivos
básicos: facilitar o acesso, conter os custos, assegurar a
qualidade das intervenções e financiar a reforma do sistema



75

de saúde.

Os princípios do Plano Clinton estabelecem:

cobertura, economia, qualidade, livre escolha de

profissionais, simplicidade e responsabilidade, e sua
principal característica é a obrigatoriedade dos empregadores
oferecerem um seguro básico aos seus empregados, ficando para
o governo a criação de um seguro público que daria cobertura
aos excluídos deste sistema. Dessa maneira 80% do seguro
seria financiado pela folha de salários.

Para MUSGROVE e LEWIS, um dos maiores desafios ao
Plano Clinton é:

"tratar a heterogeneidade inter regional. A
organização do mercado e do setor público, os
custos de produção e a distribuição dos
serviços variam em cada estado. Ao lado disto
o novo sistema deve preservar certa autonomia
local na administração do plano."

Já o Brasil, teve um modelo de assistência médica
inspirado no previdencialismo alemão, tentou o universalismo
inglês, mas a realidade de sua economia faz com que ele seja
cada vez mais parecido com o sistema americano. Em outras
palavras, um sistema muito difícil de ser financiado com sua
estrutura atual. O futuro do sistema brasileiro provavelmente
reserva os mesmos problemas que os atualmente existentes nos
Estados Unidos.
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Uma das propostas mais difundidas no mundo e que
está sendo implantada entre nós é a descentralização, que é
considerada como uma forma de organização mais eficiente.
Porém, a descentralização é parte de um processo político
maior pelo qual passa o Brasil. A descentralização por si só
não resolve os problemas de eficiência e aceSSOi o programa
transfere a outro nível administrativo a responsabilidade de
financiamento, planejamento, controle e execução dos serviços
(MUSGROVE e LEWIS, 1994).

A quest ão do financiamento e dos gastos em saúde
ocupa um importante papel no cenário mundial. As razões
dessas preocupações estão nos incontroláveis custos dos
serviços de saúde e na constatação do baixo impacto que esses
serviços têm sobre os níveis de saúde das populações.

A análise da literatura publicada é pobre em
informações sobre os gastos em saúde no Brasil. Essas
informações, no entanto, existem em gavetas de burocratas
federais e estaduais que muitas vezes não entendem o valor de
sua divulgação e discussão mais ampla (VIANNA e PIOLA, 1994).

o Brasil gasta pouco em saúde, mas gasta pouco em
relação a quê? Sem dúvida, se o nível de gastos é confrontado
com as necessidades sanitárias da população, essa afirmação é
verdadeira.
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Quando comparamos os dados do Banco Mundial sobre
os gastos nacionais em saúde, como porcentagem do PIB,
observamos que o Brasil encontra-se abaixo da média de alguns
países da América Latina. Em vista disso, podemos afirmar
que o país gasta pouco em saúde (TABELA 5) (MENDES, 1994).
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TABELA 5

GASTOS NACIONAIS EM SAÚDE 'COMO PORCENTAGEM DO PIB
EM PAÍSES SELECIONADOS DA AMÉRICA LATINA, 1990

PAís GASTO NACIONAL EM SAÚDE % DO PIB

Argentina
Brasil
Colômbia
Chile
México
Uruguai
Venezuela

4,2
3,7
4,0
4,7
3,2
4,6
3,6

Média 3,9

Fonte: Banco Mundial
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anos,
o crescimento econômico será pequeno nos próximos

devendo-se moderar o crescimento das d,espesas'de
saúde, Torna-se necessário então, o repasse dessas despesas
para os indivíduos.

Neste momento é importante a análise dos seguros-
saúde privados como complementares à seguridade social e a
adoção de um "fator moderador" como tentativa de frear o
consumo.

o "fator moderador" adotado na França é uma
tentativa de controlar o consumo de assistência à saúde que
consiste numa parte dessa assistência que fica sob a
responsabilidade do indivíduo após ter sido efetuado o
reembolso pela seguridade social. Neste caso, o fator
moderador é variável de O a 60% segundo a assistência
prestada, dependendo da gravidade da doença, ficando o
autoconsumo inteiramente a cargo do indivíduo. A maioria dos
países europeus com acesso universal ao sistema de saúde já
adota um sistema de taxas pela qual o usuário coparticipa de
parte, às vezes simbólica, do pagamento dos serviços que
recebe.

Aumentar a eficiência e a eficácia do sistema de
serviços de saúde é um outro problema a ser discutido. Nos
Estados Unidos e no Reino Unido o dilema foi colocado como
"efficiency x equity". O significado de eqüidade tem sido
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freqüentemente associado ao conceito de justiça social,
assunto já
GUIMARÃES,

discutido em capítulo anterior (JARDANOVSKI e
1993). As páginas a seguir discutem os principais

determinantes dos gastos em saúde e apresentam as conclusões
gerais deste estudo.
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7. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A maioria dos países desenvolvidos apresentou até o
começo dos anos 1970 uma expansão considerável dos gastos em
saúde. Esta evolução correspondeu a um período de forte
expansão econômica e de progresso social, num contexto
político onde as reformas sociais caminham lado a lado com a
concessão de benefícios aos trabalhadores, entre os quais,
acesso aos serviços de saúde.

Esta fase de expansão foi caracterizada pelo
surgimento de fatores de ordens diversas:

.a demografia, que foi modificada pelo
aumento da população,
pela evolução da

da esperança de vida e
estrutura etária da

população, o que levou ao seu envelhecimento;

.0 progresso técnico
grande

e científico que
permitiu uma melhora dos meios
diagnósticos e terapêuticos, mas também um
aumento dos custos;

.a medicalização
através da maior
informação sobre

dos sistemas sociais,
exposição das pessoas a
saúde/doença, nem sempre

verídicas. Testes de prevenção de câncer, por
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exemplo, tornaram-se obrigatórios antes mesmo
de comparada sua eficácia corno programa de
saúde pública. Outro exemplo importante é o
caso da cesariana, adotado pelas mulheres
cornomais adequado que o parto normal .

.a diminuição do nível de tolerância das
pessoas com relação aos inconvenientes que
podem estar relacionados com a doença;

.a necessidade sentida, a tornada de

consciência do estado mórbido;

.0 aumento do número efetivo de médicos;

.a aceleração de certas estruturas pesadas
dos sistemas de saúde;

.o aumento dos preços dos bens e serviços
oferecidos;

.0 aumento do número de procedimentos

consumidos;

.fatores de mercado e surgimento de novos
bens;
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.fatores psicossociais;

.fatores ligados à seguridade social e a
gratuidade da assistência à saúde;

.fatores epidemiológicos;

.fatores relacionados a utilização dos
serviços de saúde;

.fatores de regulamentação;

.fatores culturais.

Os fatores de demanda não podem ser rapidamente
controlados, dependendo muito do consumidor ou da proteção
social. Contrariamente, os fatores de oferta são muito mais
facilmente controlados, com a ajuda de normas de instalação
para equipamentos pesados, dos orçamentos hospitalares, ou do
controle do número de profissionais de saúde formados. Apesar
disso, poucos são os exemplos encontrados na literatura sobre
o sucesso dessas medidas de contro~e. No Brasil, tentativas
semelhantes naufragaram principalmente devido às dificuldades
gerenciais e de financiamento do setor.

No contexto atual,
brasileiro com saúde é

o sonho de gastar 10% do PIB

provavelmente inalcançável.
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Contrariamente ao que gostariam alguns setores da
administração da saúde pública brasileira,
conseguirá tão cedo chegar a esse patamar,
realista situar-se entre 4 e 6% do PIB.

o país não
sendo mais

Os sistemas de saúde absorvem uma parte que é
sempre crescente
desenvolvidos. A

do orçamento de alguns
Inglaterra é uma exceção

dos
já que

países
tem o

sistema de acesso universal mais barato do mundo, conseguindo
reverter essa.tendência no sistema como um todo. Mesmo lá,
com o envelhecimento da população e o aumento dos recursos
tecnológicos disponíveis, aumenta também o consumo por
serviços como: revascularização do miocárdio, próteses
femorais e facectomias.

Os governos interrogam-se sobre a eficácia dos
gastos crescentes em saúde. Apesar de atualmente existir essa
discussão em termos de política social, não percebemos o
alívio dessa situação devido a complicadores como, a

incidência de
imunodeficiência

novas doenças,
adquiridq (AIDS),

como
novas

a síndrome
técnicas como

da
os

transplantes de órgãos, ou o progresso tecnológico
incorporado aos meios de diagnóstico e às terapêuticas
medicamentosas, cada vez mais complexas.

Em matéria de serviços médicos, os próximos anos
deverão trazer um questionamento constante. É muito provável
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I que novas técnicas médicas não serão mais universalmente
adotadas antes de uma avaliação custo-benefício. Tentar-se-á
chegar cada vez mais, a um processo de racionalização. Mas
existem dificuldades entre os prestadores de entender o que é
racionalização para um serviço de saúde. É preciso não
confundir racionalização com racionamento e estar
absolutamente certo de que o público não será privado de um
serviço eficiente.

A solução desse dilema da racionalização dos
gastos, depara-se com dois obstáculos. O primeiro deles
refere-se à profissão médica, que tem a responsabilidade da
decisão e o poder de decidir. Além disso o médico tem um
papel muitas vezes conflituoso de conselheiro de seu paciente
e de vendedor de serviços. O segundo obstáculo, esse é de
fato um obstáculo real, cabe à dificuldade de responder a um
número significativo de questões importantes, como por
exemplo a necessidade ou não de se realizar exames
subsidiários para elucidação do diagnóstico,
tratamento mais indicado, etc.

qual é o

Se queremos limitar os recursos destinados à

prestação de serviços adequados, é preciso definir
saúde praticados.

quais
Mas emserão os níveis de assistência à

relação a isso são múltiplas as opiniões, mesmo as mais
autorizadas. Em muitos casos, os médicos divergem sobre a
natureza do melhor tratamento. Isto sem considerar a
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influência da relação médico-paciente, que muitas vezes passa
do individual ao coletivo.

Na área médica, a tomada de decisão é

freqüentemente complexa e depende de considerações
científicas, de desejos do doente, de preferências do médico
e de influências exteriores de naturezas diversas, onde
algumas, como a família ou a sociedade, não tem nenhuma
relaç,ãocom a. decisão a ser tomada (McPHERSON, 1990). Também
podem-se notar influências políticas na tomada de decisões: é
muito comum no Brasil que o médico particular do Presidente
da República interfira com sua opinião nas decisões
estratégicas do setor saúde. Isto quando não é oficialmente
nomeado Ministro ou Secretário de Saúde.

I Poderíamos sintetizar o aumento das despesas com a
saúde em pelo menos quatro grandes causas:

A primeira causa é o aumento dos preços dos bens e
serviços oferecidos. Trata-se de um efeito preço, sem um
acréscimo simultâneo da qualidade ou da quantidade dos
serviços oferecidos mas que resulta do aumento do preço
unitário dessas prestações de serviço. Em parte este efeito é
função da inflação. Entre outros fatores contributivos estão
a demanda estimulada por novos serviços e tecnologia i pela
relação de 11 agênte 11 existente entre médico e pacientes i e a
qualidade do produto oferecido.
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A .segunda causa é o aumento do número de
procedimentos consumidos, em razão do aumento demográfico da
população: neste caso o número de bens e serviços por
habitante ficaria idêntico. Essa segunda causa é mínima, ao

países em desenvolvimento
sendo talvez mais importante nos

com populações ainda em
menos no mundo desenvolvido,

crescimento.

A terceira causa depende do mercado, ou sej a do
encontro daqueles que desejam adquirir bens e serviços de
saúde e daqueles que os oferecem. Não é simplesmente um
movimento mecânico econômico e 'demográfico, mas é a

consequência de fatores inerentes ao sistema de saúde.

Nesta terceira causa" podemos ver os fatores que
atuam sobre a demanda, que aumentam o desejo de consumir
serviços de saúde por parte dos indivíduos, e fatores que
atuam na oferta, propondo cuidados mais importantes, mais

'diversificados e melhor distribuídos geograficamente, como já
foi exaustivamente apresentado em dois capítulos anteriores.
Certamente é um pouco artificial separar os dois fatores, já
que eles estão estreitamente ligados, e a demanda só pode ser
satisfeita se houver oferta.

A quarta e última causa seria o surgimento de
Énovos bens e novas tecnologias, novos medicamentos, etc.
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decorrência natural do desenvolvimento da área.

Assim, o refinamento dos meios diagnósticos,
induzindo um uso cada vez mais freqüente de exames
radiológicos e análises laboratoriais é também responsável
pela alta taxa de crescimento dos gastos em saúde. Essas
ações encarecem o preço dos diagnósticos e conseqüentemente
os preços das internações hospitalares.

As técnicas de prevenção, exames, tratamentos
(farmacológicos, cirúrgicos ou de reabilitação) são testadas
nos hospitais universitários e depois generalizadas ao
conjunto dos casos de uma doença ou para diferentes tipos de
doenças. Isto é um processo comum que leva à incorporação da
prática/tecnologia pelos serviços de saúde.

Cada descoberta científica, cada nova técnica
aplicada, permite ao médico cuidar melhor e, mais
freqüentemente, curar. Isto amplia cada vez mais o campo da
medicina; paradoxalmente, o progresso da medicina aumenta o
número de doentes. Num certo sentido, parece que a afirmação
de Gandhi, citada anteriormente é atual.

A difusão acelerada das informações sobre o

progresso da medicina aumenta consideravelmente o desejo de
todos de suprimir seus sofrimentos e curar suas doenças. Os
pacientes se acham no direito de serem submetidos a exames



89

novos e caros, mesmo sem indicação médica. Alguns até exigem
de seu médico a realização de certos exames/terapêuticas,
dependendo de cada profissional desenvolver habilidade de
lidar com as expectativas de seu cliente.

Mas certos tratamentos, como transplantes ou
diálises, são ainda muito caros para que um grande número de
doentes se beneficie desses tipos de tratamento (TRIOMPHE,
1975) .

As questões do controle das despesas de saúde são
de duas naturezas. A primeira é normativa: por exemplo, a que
nível devem se situar as despesas de saúde e qual deve ser
sua taxa de crescimento? P~ra responder a esta questão,
dentro de uma ótica de economia de bem estar, é preciso

definir o valor dos resultados obtidos pelos serviços de
saúde e sua relação com o valor do que foi sacrificado. As
outras, são de ordem mais concreta: por exemplo, consideramdo
a tecnologia disponível, qual é o montante de recursos
necessários para obter um volume dado de serviços prestados.

Podemos analisar essas questões tanto no plano
.microeconômico como no plano macroeconômico.

A análise microeconômica nos leva às relações
custo-benefício, custo-eficácia, custo-utilidade. Este tipo

de análise permite, por exemplo, uma comparação do custo-
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benefício de diferentes políticas a
esta~elecida -a melhor combinação de
interesse de um aumento nas despesas.

fim de que seja
medidas bem como o

A análise macroeconômica estuda as despesas totais:
sua parte no produto interno bruto (PIB), sua composição
principal e seus determinantes. Este tipo de abordagem dá
origem a comparações internacionais de gastos em saúde, como
já mostramos. Além disso, estudam-se séries históricas
regionais ou por países, na tentativa de demostrar a
prioridade e a importância relativa da saúde como questão
social.

Não é possível afirmar que um gasto é mais elevado
ou menos importante que o outro; são comparações
evidentemente difíceis, já que .apeLam a julgamentos de valor
sobre o que é interessante ou não. A única maneira de
compararmos essas despesas é através de uma análise das
vantagens obtidas ou daquelas que foram sacrificadas (CULYER,
1990) .

o controle de custos pode ser uma das soluções para
o sistema de saúde e um conceito chave que devemos absorver
na tentativa de reduzir orçamentos e frear o crescimento da
demanda por serviços de saúde.

Muitos profissionais preocupam-se com a avaliação
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gastos ,em saúde, um exercício que implícita ou

explicitamente relaciona-se com a racionalização da

atendida, retardada

isto é, decidindo que demanda deve ser

(lista de espera) ou não atendida.
assistência à saúde,

Todavia, a análise dos custos pode ajudar a entender corno

aumentar a demanda por assistência à saúde, com recursos

finitos, e identificar qual abordagem é mais custo-efetiva,

isto é, qual abordagem pode, conseguindo seus objetivos

específicos, custar menos.

Nos países em desenvolvimento, toda essa situação é

mais grave, pois um país com recursos escassos não poderia

gastá-los mal. Daí as iniciativas de alguns governos de fazer

o usuário coparticipar com urna parcela dos gastos.

Nessa conjuntura, estudos de economia da saúde têm

demonstrado corno os fatores financeiros influem na escolha

dos prestadores de serviços de saúde nos países menos
desenvolvidos. Os estudos de demanda propõem que os serviços

de saúde sejam avaliados em função de sua contribuição à

melhoria do nível de saúde e não pelo seu valor intrínseco.
Esses serviços, combinados com vários determinantes

intermediários da saúde, corno a higiene do meio e a

nutrição, têm repercussões diretas sobre o estado de saúde.

Essa função é qualificada corno função de produção sanitária.

Os usuários procuram retirar um máximo de bem estar das

prestações sanitárias nos limites de um orçamento dado e das
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técnicas de produção existentes. Os estudos relativos à

demanda raramente abordam o papel das técnicas de produção

sanitária na estimativa dos determinantes de uso dos serviços

de saúde.

Teoricamente, o preço que os usuários estão

dispostos a pagar por um serviço de saúde determinado depende

da produtividade marginal relativa e dos preços relativos da

assistência à saúde e de outros elementos (WOUTERS, 1992 i

LEPELTIER, 1989). O preço de inclusão de dependentes, a

comparação de preços entre distintos planos de saúde, a

existência de serviços especializados, afetam o preço final

para o usuário bem corno sua decisão de gasto. Quando isso

acontece o usuário decide gastar com sua saúde apenas um

certo montante. Por outro lado, ao delegar sua decisão de

gasto a um profissional de saúde, o usuário também perde o

controle que o fez decidir em primeiro lugar por determinado

plano de saúde.

Quando pensamos nas necessidades de assistência

médica, devemos concluir que elas não poderão ser satisfeitas

a não ser com a ajuda de meios ainda mais caros que os que

são atualmente utilizados. Devemos ainda lembrar que o total

de gastos não é igualmente repartido entre os consumidores.

I
Podemos, sem dúvida, reduzir os gastos em saúde.

Precisamos, então, começar a fazê-lo, mas isso provavelmente

será difícil, limitado e insuficiente. É preciso sobretudo
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diminuir o custo da assistência medica. Como soma dos

custos das intervenções médicas e das prescrições que elas

\

induzem, é o

sobre ele que

ato médico de base que está em questão, e é

devemos agir.

Oferecer uma assistência à saúde custo-efetiva,

frente às inovações da tecnologia não basta. É preciso também

introduzir um processo racional e sobretudo bom senso no seu

desempenho diário. Aqui surgem tanto obstáculos inerentes à

prática médica atual "internogramas" ou seja, uma

tendência exagerada de busca por diagnósticos mesmo na

ausência de sintomas. Por outro lado, a própria expectativa

do paciente e do meio social exigindo uma receita, um

medicamento, um exame, enfim um "gesto médico". Neste campo,

muitá coisa deve ser mudada, devendo ser objetivo de pesquisa

ulterior.

O processo médico moderno, que devemos formalizar e

difundir, deve impor a reflexão, antes de se prescrever um

exame ou um tratamento, das consequências práticas deste ou
daquele resul tado. Isto torna-se ainda mais fundamental em

sociedades como a nossa, que importam um modelo médico

específico ignorando outras práticas curativas informais

prevalentes na comunidade.

Fazer uma medicina de qualidade e ao mesmo tempo

custo-efetiva impõe uma nova postura profissional. É mais



94

fácil munir-se de exames subsidiários que atenuam as

responsabilidades e prescrever sem reflexão tratamentos que

dispensem explicações. É necessário e imprescindível motivar

os médicos para iniciarmos um controle dos gastos em saúde.

A inutilidade de certos serviços não é evidente

sobretudo para os leigos. A lei do mercado nos habitua a

custo e que o
uma
mais

relação direta entre a
caro é necessariamente o

admitir que
qual idade e o

há, em geral,

melhor. No entanto, no domínio da saúde essa afirmação não é

verdadeira: a boa medicina não é necessariamente cara, a

medicina cara não é necessariamente boa.

Agindo sobre essa prática, será

gastos em saúde sem

possível,

alterar oteoricamente, moderar os

serviço esperado.
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8. RESUMO

Os fatores mais comumente usados para explicar o

aumento dos gastos em saúde são relacionados com a

necessidade sentida, que é própria do indivíduo, fatores

ligados à demografia, à cultura, às condições psicossociais,

à seguridade social, à epidemiologia da população, entre

outros. Esses fatores podem ser entendidos como ligados a

demanda por assistência à saúde. A multiplicidade dos centros

de atendimento, o progresso tecnológico e a facilitação do

acesso da população aos serviços de saúde, são, por sua vez,

fatores ligados à oferta de assistência à saúde.

Atualmente, os países desenvolvidos confrontam- se

com um aumento rápido dos gastos em saúde. Neste contexto, é

importante sapermos o comportamento dos fatores determinantes

deste aumento bem como, as características particulares do

consumo em saúde, para uma melhor compreensão das causas do

crescimento dos gastos do setor, visando seu controle e um

uso dos recursos que lhe sãorestinados de maneira cada vez

mais racional.

A adaptação da medicina atual às ações tecnológicas

~ às necessidades do pessoal de saúde e seus pacientes, deve

levar à reflexão sobre a real necessidade e das consequências

práticas do resultado dos atos realizados. Essa adaptação

deve conduzir-nos a um processo médico moderno e racional.
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