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NOTA TÉCNICA  
O PÚBLICO E O PRIVADO NO SISTEMA DE SAÚDE: UMA APRECIAÇÃO DO PROJETO DE PLANO 

DE SAÚDE ACESSÍVEL 
 

Edvaldo Batista de Sá 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental  

Diretoria de Estudos e Políticas Sociais-Ipea 
 

1. Apresentação 

Desde o início dos anos 80, o Brasil passou por uma série de mudanças com o objetivo de 
fortalecer o papel do setor público no financiamento e na provisão da atenção à saúde, que 
tiveram como marco a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS expandiu o acesso a bens 
e serviços de saúde, particularmente na atenção básica e na atenção de urgência e emergência, 
assegura cobertura universal de vacinação, pré-natal e terapia antirretroviral para o vírus da 
imunodeficiência humana, entre outros. O sistema também provê a maioria dos serviços de alto 
custo e de alta complexidade, como transplantes. Apesar dos avanços consideráveis, muito 
ainda precisa ser feito para melhorar o acesso, principalmente à atenção especializada – 
consultas com especialistas, cirurgias eletivas e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, por 
exemplo, são sempre lembrados como áreas em que ainda há importantes barreiras de acesso 
no SUS. 

 Contudo, o discurso e propostas de política recentes sinalizam que o governo pretende 
dar mais protagonismo ao mercado no sistema de saúde. Nesse sentido, mais um sinal foi 
emitido com a criação de grupo de trabalho pelo Ministério da Saúde para elaborar o que foi 
denominado de projeto de “Plano de Saúde Acessível” por meio da Portaria no 1.482, de 4 de 
agosto de 2016. As propostas apresentadas pelo grupo de trabalho foram consolidadas no ofício 
n° 60-GS/SAS da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, datado de 18 de janeiro 
de 2017, enviado à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para manifestação sobre a 
viabilidade técnica da proposição que cria três modalidades de plano de saúde: i) Plano 
Simplificado; ii) Plano Ambulatorial + hospitalar; e iii) Plano em Regime Misto de Pagamento. 
Propõe-se também um arcabouço regulatório diferente para permitir a cobrança de prêmios de 
seguro menores e aumentar a cobertura populacional por planos privados de saúde.1 Maior 
cobertura populacional pela Saúde Suplementar, de acordo com a argumentação, aliviará os 
gastos do governo com o SUS e ajudará a “construir a universalização que está prevista na 
Constituição”. Nesta nota, as possíveis implicações da proposta são analisadas.  

2.  Seguro privado: acesso, utilização e gastos com assistência à saúde  

A saúde é um direito fundamental, e a maioria dos países reconhece a assistência à saúde como 
um bem meritório, isto é, embora possa ser explorada pelo mercado, o Estado deve garantir sua 
oferta a todos devido à existência de externalidades positivas para a sociedade. Por exemplo, a 
melhor saúde está associada a maior capacidade produtiva individual e, no nível 
macroeconômico, a maiores níveis de riqueza, de investimento em capital humano e de 
crescimento econômico (Andrade et al., no prelo). 

De modo geral, todos os países usam alguma combinação entre os setores público e 
privado para assegurar acesso universal à assistência à saúde, e muitos estão buscando 
alternativas para lidar com os crescentes gastos para manutenção de seus sistemas de saúde. 
Um problema importante para sistemas com financiamento majoritariamente privado é 
assegurar acesso universal a seguro de saúde, o que, associado a preocupações com equidade, 
explica porque a maioria dos países prefere adotar sistemas em que a assistência à saúde é 
pública e financiada ou por meio de tributos gerais (Serviço Nacional de Saúde) ou por 

                                                           
1 Tanto a Portaria quanto o Ofício podem ser encontrados em:  
<http://ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/2017_gt_planos_acessiveis/proposta_planos_acessiv
eis_33902036554201797.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

http://ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/2017_gt_planos_acessiveis/proposta_planos_acessiveis_33902036554201797.pdf
http://ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/2017_gt_planos_acessiveis/proposta_planos_acessiveis_33902036554201797.pdf


contribuições sociais (Seguro Social de Saúde). Nos países da Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o setor público tem papel preponderante e respondia 
em 2013 por, em média, 73% do gasto com saúde (OECD, 2015). No Reino Unido e na Suécia, o 
financiamento público responde por mais de 80% do gasto com saúde. Além disso, a Suécia, 
juntamente com a Espanha, também se destaca pela provisão da atenção à saúde ser, em sua 
grande maioria, pública (Paris et al., 2010). Os Estados Unidos são exceção, pois o mercado tem 
papel preponderante no financiamento e provisão da atenção à saúde, parcela superior a 65% 
da população possui cobertura por seguro privado de saúde, e 52% do gasto com saúde tem 
como fonte o setor privado.  

Outro problema central, mas nesse caso independentemente de qual seja a composição 
do financiamento, é a contenção de gastos. Os gastos com atenção à saúde vêm 
experimentando crescimento contínuo em todo o mundo. Estudo elaborado por Lara e Leite 
(2014) mostra que os gastos médico-hospitalares variaram acima da inflação em todos os 19 
países estudados, que incluem o Brasil. A tabela 1 traz a comparação entre os índices para países 
selecionados e mostra que, apesar de apresentarem comportamento semelhante, a diferença 
entre os índices é mais pronunciada nos Estados Unidos, onde o setor privado tem papel 
preponderante. 

 

Os Estados Unidos possuem o mais caro sistema de saúde do mundo. Os últimos dados 
disponíveis indicam um gasto per capita de $9.403 PPC internacional2, enquanto o Reino Unido, 
país reputado por assegurar acesso universal a baixo custo, gasta $3.377 PPC internacional. Em 
termos de percentual do Produto Interno Bruto (PIB), os Estados Unidos gastam 17%, enquanto 
no Reino Unido esse percentual é de 9%. Essas diferenças são ainda mais acentuadas em relação 
ao Brasil e ao Chile – os dois países gastam aproximadamente 8% do PIB e $1.318 e $1.749 PPC 
internacional, respectivamente. Apesar dos elevados gastos, o sistema de saúde americano tem 
um dos piores desempenhos quando comparado a outros países desenvolvidos. Entre 11 países 
da OCDE, os Estados Unidos ficam em penúltimo lugar em termos de acesso e em último lugar 
em termos de desempenho geral – além do acesso, o desempenho geral considera eficiência, 
equidade e qualidade da assistência à saúde prestada. Em situação oposta, o Reino Unido situa-
se em primeiro lugar tanto em termos de acesso quanto em termos do desempenho geral do 
sistema de saúde (Davis et al., 2014).  

O que faz com que os gastos com saúde sejam tão mais elevados nos Estados Unidos? 
O total de gastos com saúde depende dos preços e da utilização de cuidados médicos. De acordo 
com o Bipartisan Policy Center – BPC (2012), os preços da assistência à saúde nos Estados Unidos 
são pressionados pelo poder de mercado (concentração no mercado de serviços de assistência 
à saúde resultante de fusões e aquisições, patentes na indústria farmacêutica, etc.) e pelo fato 
da assistência à saúde ser prestada com uma elevada proporção de médicos especialistas, que 

                                                           
2 A paridade do poder de compra (PPC) – em inglês, purchasing power parity (PPP) – é um método alternativo à taxa 
de câmbio; mede quanto uma determinada moeda poderia comprar se não fosse influenciada pelas razões de 
mercado ou de política econômica que determinam a taxa de câmbio; leva em conta, por exemplo, diferenças de 
rendimentos e de custo de vida. 

Tabela 1
Inflação e Variação dos Gastos Médicos-Hospitalares (VCMH), 2009-2012 (%)

Países Inflação VCMH Inflação VCMH Inflação VCMH Inflação VCMH
Brasil 4,8 10,4 5,0 11,0 6,6 12,0 5,4 12,0
Chile 1,4 13,9 1,4 6,7 3,3 6,4 3,0 6,0
Estados Unidos -0,3 9,1 1,6 10,7 3,1 11,5 2,0 11,8
Reino Unido 2,1 9,3 3,3 8,5 4,4 9,6 2,8 9,8
Fonte: Elaboração própria a partir de Lara e Leite (2014) 

2009 2010 2011 2012



possuem maior capacitação do que outros profissionais de saúde e, portanto, são mais bem 
remunerados.  

Quanto à utilização, primeiro é importante lembrar que os pacientes dependem dos 
profissionais de saúde para decidir os cuidados médicos adequados. Em alguns casos, os 
profissionais de saúde podem não agir de acordo com o interesse do paciente e levar à 
sobreutilização de cuidados médicos. Por exemplo, a prática de medicina defensiva3 e o 
pagamento a provedores por procedimento realizado (consulta, internação, exame) criam 
incentivos para a provisão excessiva de procedimentos de assistência à saúde. Em segundo 
lugar, os custos da assistência à saúde são reduzidos para o paciente devido à existência de 
seguros privados de saúde subsidiados por meio do sistema tributário. Seguros privados estão 
associados à maior utilização de assistência à saúde por parte do segurado devido a problemas 
de seleção adversa (indivíduos com maiores necessidades de saúde têm maiores incentivos para 
contratar seguro privado de saúde, não sendo tão incomum quererem contratá-lo apenas 
quando vislumbram a necessidade de cuidados médicos) e risco moral (uma vez segurado, o 
indivíduo tende a utilizar mais cuidados médicos do que utilizaria se não tivesse segurado por 
não arcar com o custo total do tratamento). De fato, o BPC (2012) alega que, de modo geral, nos 
Estados Unidos os médicos e os pacientes demandam os tratamentos mais avançados, e estes 
tratamentos normalmente são mais caros do que os já existentes4.  

Em suma, nos Estados Unidos, os seguros privados de saúde estão associados ao 
consumo excessivo de cuidados com saúde do ponto de vista social, inclusive de cuidados 
desnecessários ou não custo efetivos, e os elevados gastos correspondentes não 
necessariamente resultam em melhor desempenho em comparação com seus pares.  

3. Discussão da proposta de projeto de Plano de Saúde Acessível 

Em janeiro de 2017, o Ministério da Saúde enviou a proposta de plano de saúde mais acessível 
elaborada pelo Grupo de Trabalho para apreciação da ANS tendo como argumento a redução 
do número de segurados ocorrida devido ao aumento do desemprego e à queda da renda 
resultantes da crise econômica. A proposta cria três novas modalidades de plano de saúde: i) 
Plano Simplificado, que cobre apenas exames de baixa e média complexidades e consultas; ii) 
Plano Ambulatorial + Hospitalar, que inclui também internação e urgência; e iii) Plano em 
Regime Misto de Pagamento, que tem cobertura ampla mas requer que o paciente arque com 
parte dos custos da assistência prestada (coparticipação). Aproximadamente 25% dos brasileiros 
já são cobertos pela Saúde Suplementar em modalidades de planos e seguros que incluem as 
três modalidades propostas pelo grupo de trabalho – embora oficialmente não existam planos 
em regime misto de pagamento, aproximadamente 1/3 dos produtos comercializados na Saúde 
Suplementar tem coparticipação ou franquia (ANS, 2017). A novidade fica por conta do 
arcabouço regulatório sugerido que, alega-se, ajudará a reduzir custos e, consequentemente, os 
prêmios de seguro. Preços mais baixos, de acordo com o argumento, levarão ao aumento da 
cobertura populacional por planos e seguros privados de saúde, o que deslocará parte da 
demanda por serviços públicos para o setor privado, reduzindo gastos e melhorando o acesso à 
assistência à saúde no SUS.  

Nesta seção, o arcabouço regulatório e a promoção de cobertura privada como 
estratégia para controlar gastos e melhorar acesso no sistema público de saúde são analisados 
à luz da experiência internacional.  

3.1 O arcabouço regulatório: controle de custos e barreiras à assistência  

O Quadro abaixo apresenta as regras propostas, os argumentos usados para sua adoção e 
possíveis consequências indesejadas.  

                                                           
3 Utilização exagerada de exames complementares, uso de procedimentos terapêuticos supostamente mais seguros, 
encaminhamento frequente de pacientes a outros especialistas, etc.. 
4 Avanços tecnológicos em saúde aumentam gastos ao invés de reduzi-los, pois geralmente requerem mais capital, 
mais trabalho e mais recursos para capacitação. 



 
QUADRO 1 

Arcabouço regulatório proposto e suas possíveis consequências 

Regra Intenção Consequências Indesejadas 

Rede hierarquizada 
com acesso inicial 
obrigatório pela 
atenção primária  

Racionalizar o uso da rede assistencial 
evitando utilização excessiva de 
cuidados mais complexos e caros ou 
ineficazes.  

Aumentar a demanda por 
atenção básica no SUS, onde 
este segmento da atenção está 
mais bem organizado; limitar as 
opções do segurado 
direcionando-os para 
provedores específicos; 
dificultar acesso a serviços mais 
caros e complexos aumentando 
a demanda por estes mesmos 
serviços no SUS e/ou o gasto 
direto (pagamento de bolso) 
não programado por parte do 
segurado.  

Coparticipação de 
pelo menos 50% do 
valor dos 
procedimentos 

Forçar o segurado a participar mais 
ativamente das decisões que envolvem 
sua saúde, tornando-o menos suscetível 
a aceitar cuidados desnecessários ou 
muito custosos.  

Reduzir o grau de mutualismo 
entre os segurados e limitar o 
acesso dos mesmos aos 
cuidados necessários, 
especialmente aos mais caros, 
podendo forçá-los a recorrer ao 
SUS e/ou pagar do próprio 
bolso. Esse problema pode ter 
sérias consequências no caso de 
pacientes crônicos que 
necessitam de cuidados 
permanentes. 

Protocolos clínicos 
definidos  

Basear a tomada de decisão sobre o 
cuidado necessário em evidências 
científicas e uniformizar a assistência de 
forma a minimizar erros de diagnósticos 
e melhorar a qualidade dos 
serviços prestados seguindo os mesmos 
protocolos adotados no SUS. 

Restringir a liberdade dos 
médicos e os cuidados 
disponibilizados.  

Recomposição de 
preços com base em 
planilhas de custos 
das operadoras 

Assegurar a sustentabilidade financeira 
dos planos. 

Repassar custos e risco do 
negócio para o segurado 
retirando incentivos para busca 
de eficiência por parte das 
operadoras, além de permitir 
comportamentos abusivos nos 
reajustes de preços.  

Obrigatoriedade de 
segunda opinião 
médica para os 
procedimentos de alta 
complexidade 

Evitar a prescrição de tratamentos 
desnecessários ou ineficazes. 

Afetar a tempestividade ou 
impedir o acesso ao cuidado 
necessário, principalmente 
internações, procedimentos 
caros e complexos e 
atendimentos de urgência, 
podendo forçar o segurado a 

http://www.mv.com.br/pt/blog/o-que-fazer-para-manter-a-nota-idss-sempre-altar
http://www.mv.com.br/pt/blog/o-que-fazer-para-manter-a-nota-idss-sempre-altar


recorrer ao SUS e/ou incorrer 
em gastos diretos não 
programados, para pagamento 
a prestadores de serviços. 

Alargamento dos 
prazos de 
atendimento 

Adequar os prazos à rede assistencial 
disponível. 

Afetar a tempestividade e a 
integralidade do cuidado, 
principalmente nas 
especialidades que requerem 
maior celeridade como, por 
exemplo, a cardiologia e a 
oncologia. Novamente, o 
segurado pode terminar 
recorrendo ao SUS e/ou incorrer 
em gastos diretos não 
programados, para pagamento 
a prestadores de serviços.  

Canal digital de 
comunicação 

Reduzir custos administrativos usando a 
internet como meio de interação entre 
as operadoras e os segurados.  

Impor barreiras à comunicação, 
especialmente considerando-se 
o perfil do público-alvo, qual 
seja a população de mais baixa 
renda que não necessariamente 
tem fácil acesso à internet. 

Plano regionalizado 
com cobertura 
adaptada à 
disponibilidade da 
rede assistencial 
privada no município 

Adaptar a cobertura à rede disponível 
para reduzir custos da assistência e 
cobrar menores mensalidades do 
segurado.  

Restringir o acesso a cuidados 
necessários e aumentar 
desigualdades na utilização da 
assistência à saúde, sem que 
necessariamente a redução de 
custos seja repassada para as 
mensalidades pagas pelos 
segurados. Novamente, o 
segurado pode terminar 
recorrendo ao SUS e/ou incorrer 
em gastos diretos não 
programados, para pagamento 
a prestadores de serviços. A 
proliferação de planos 
regionalizados exacerba os 
problemas de informação e cria 
oportunidades para que as 
operadoras adotem 
comportamentos abusivos, 
como, por exemplo, a exclusão 
de tratamentos para 
determinadas doenças mesmo 
quando disponíveis na 
localidade e a venda de 
cobertura para procedimentos 
não disponíveis na localidade. 

Fonte: Elaboração própria a partir de documentos oficiais, posicionamentos de agentes públicos e 
opiniões de especialistas.  

 



De modo geral, as regras propostas têm o objetivo de racionalizar a assistência prestada 
e deve contribuir para um maior controle do uso de assistência à saúde reduzindo custos para 
as operadoras. Por outro lado, o controle de custos pode acontecer à custa de barreiras ao 
acesso a cuidados necessários por parte dos segurados e à transferência de riscos e custos tanto 
para os segurados, o que cria a possibilidade de gastos catastróficos, especialmente 
considerando as condições econômicas da população-alvo da proposta, como para o SUS. 

 

3.2 Seguro privado duplicado e o sistema público de saúde 

O tipo de cobertura oferecido pela Saúde Suplementar é o que se denomina na literatura 
econômica de seguro de saúde privado paralelo ou duplicado (SSPD)5. O SSPD não é uma 
peculiaridade do sistema de saúde brasileiro e existe com diferentes graus de cobertura 
populacional e de serviços em países com seguro público universal como Austrália, Irlanda, Nova 
Zelândia, Espanha, Itália, Portugal e Reino Unido. A experiência internacional mostra que a 
promoção do seguro privado duplicado como estratégia para controlar gastos e melhorar o 
acesso no sistema público pode não ter os efeitos desejados e ainda comprometer objetivos de 
equidade. 

A existência de provisão privada duplicada põe em xeque os objetivos de equidade. No 
Brasil, por exemplo, o trabalho e a renda são os fatores determinantes para a participação na 
Saúde Suplementar. Mais de 65% dos vínculos correspondem a planos coletivos empresariais, e 
existe uma forte associação entre renda e cobertura por plano privado de saúde (Bahia et al., 
2006; Andrade e Maia, 2007). As desigualdades no uso de serviços de atenção à saúde entre o 
grupo populacional coberto exclusivamente pelo SUS e o grupo que adicionalmente possui 
algum plano privado de saúde, isto é, a parcela da população coberta pela Saúde Suplementar, 
é bem documentada (Piola et al., 2010; Szcwarcwald et al., 2010; Macinko e Lima-Costa, 2012). 
Portanto, a pergunta que se coloca é: pode haver ganhos de bem-estar ao se expandir a 
cobertura por planos privados de saúde em um sistema duplicado? 

Marchand e Schroyen (2005) argumentam a partir de um modelo teórico que, em 
condições bem específicas, um sistema de saúde misto pode trazer ganhos de bem-estar em 
relação a um sistema público puro. Os autores propõem um modelo em que coexistem um 
sistema público do tipo Serviço Nacional de Saúde, como, por exemplo, o SUS, financiado com 
tributos proporcionais aos rendimentos, e um sistema privado paralelo. No modelo proposto, 
os indivíduos têm diferentes rendimentos e o tratamento pode ser obtido no setor privado por 
meio de seguro privado de saúde ou no sistema público, onde é provido gratuitamente após 
algum tempo de espera – o tempo de espera é amplamente utilizado na literatura econômica 
como medida de acesso à assistência à saúde. Os indivíduos de mais alta renda optam por 
assistência privada para evitar a espera no sistema público, o que libera recursos para assegurar 
melhor acesso e qualidade no sistema público. Se a cobertura no sistema público e a 
desigualdade de renda forem elevadas o suficiente6, mesmo considerando os custos sociais da 
desigualdade de acesso entre os dois grupos de indivíduos, os autores concluem que um sistema 
misto pode trazer ganhos de bem-estar em relação a um sistema público puro.  

Este parece ser o caso do Brasil. A desigualdade de renda no país está entre as mais 
elevadas do mundo (o índice de Gini em 2014 foi estimado em 0,5157), e o SUS, a despeito de 
todos os problemas de financiamento, atende a uma elevada parcela da população – parcela 
superior a 70% da população depende exclusivamente do SUS para ter acesso à atenção à saúde. 
Contudo, um olhar mais detalhado mostra que a história pode ser bem diferente. 

                                                           
5 A Saúde Suplementar provê aos seus segurados cobertura de atenção à saúde disponível no SUS. Os bens e serviços 
de assistência à saúde providos pelo SUS são de acesso universal, portanto os beneficiários da Saúde Suplementar 
têm cobertura duplicada para os bens e serviços cobertos pelo plano/seguro contratado. 
6 Os autores não especificam quais níveis seriam suficientes.  
7 Ver Osório (2015).   



Primeiramente, um aspecto fundamental de modelos econômicos que tratam da 
provisão pública de bens e serviços como os de assistência à saúde é o seu caráter redistributivo, 
e o modelo proposto pelos autores assume que a assistência à saúde seja financiada por tributos 
proporcionais aos rendimentos. Contudo, esse não é o caso do Brasil. Aqui, a assistência à saúde 
é financiada pelos três níveis de governo a partir de tributos gerais que incluem tributos diretos 
(que incidem sobre a renda e o patrimônio) e indiretos (que incidem sobre o consumo). Embora 
os tributos diretos sejam ligeiramente progressivos, os tributos indiretos são altamente 
regressivos. Como esses últimos respondem por uma parcela bem maior da carga tributária 
total, o sistema tributário como um todo é bastante regressivo (Silveira et al., 2011). E a situação 
se agrava ainda mais graças aos benefícios fiscais que são concedidos ao consumo privado de 
assistência à saúde.  

No âmbito federal, por exemplo, a legislação brasileira permite deduzir integralmente 
da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) as despesas com serviços médicos, 
odontológicos e com planos e seguros de saúde dos declarantes e seus dependentes. Também 
é permitida às empresas a inclusão das despesas médicas, odontológicas e com planos e seguros 
de saúde dos seus empregados e familiares na despesa operacional que é utilizada para 
apuração do lucro sobre o qual incidirá o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ). O gasto 
tributário nessas duas modalidades no ano de 2014 foi de R$ 10,47 e R$ 4,31 bilhões 
respectivamente, totalizando R$ 14,78 bilhões. Se considerarmos somente a dedução das 
despesas com planos e seguros de saúde, o gasto tributário no mesmo ano não deve ter sido 
inferior a R$ 9 bilhões8. Um montante significativo de recursos quando comparado ao gasto 
federal direto com ações e serviços públicos de saúde, que foi de aproximadamente R$ 92 
bilhões para esse ano.  

Além das isenções tributárias concedidas por meio das deduções no imposto de renda 
das despesas com planos e seguros de saúde, a Saúde Suplementar também recebe subsídios 
públicos quando serviços do SUS são prestados a usuários que são cobertos por planos ou 
seguros privados de saúde, e as operadoras não ressarcem ao SUS os custos dos cuidados 
médicos prestados aos seus beneficiários. A Agência Nacional de Saúde Suplementar identificou, 
entre 1998 e junho de 2014, atendimentos do SUS prestados aos beneficiários de planos e 
seguros de saúde passíveis de ressarcimento no valor de R$ 2,62 bilhões e ainda estão em 
análise atendimentos no valor de R$ 1,6 bilhão (ANS, 2016). Vale lembrar que até maio de 2015 
o sistema de ressarcimento englobava somente os procedimentos hospitalares. Auditoria 
realizada pelo Tribunal de Contas da União em 2008 estimou que eram passíveis de 
ressarcimento ao SUS R$ 2,6 bilhões referentes a procedimentos ambulatoriais de média e alta 
complexidade prestados a beneficiários de planos e seguros de saúde no período que cobre os 
anos de 2003 a 2007 (Brasil, 2008).  

Em segundo lugar, para que haja melhorias de acesso e qualidade no sistema público é 
crucial que o orçamento destinado ao seu financiamento seja, no mínimo, mantido. Se um grupo 
de indivíduos, mesmo contribuindo para o financiamento do sistema público e tendo direito aos 
cuidados nele prestados, prefere utilizar assistência à saúde privada, o sistema público somente 
poderá prover melhor assistência para o restante da população se o orçamento for mantido, o 
que ficou comprometido com a Emenda Constitucional nº 95, pois o congelamento do 
orçamento implica a redução do montante per capita de recursos num contexto de crescimento 
populacional. Além disso, desconsidera-se a inflação setorial maior, o envelhecimento 
populacional, a judicialização da saúde e a pressão para incorporação de novas tecnologias 
(Vieira e Benevides, 2016). Portanto, falar em redução do tamanho do sistema público, isto é, 
reduzir o volume de recursos alocados, não permitirá os ganhos de bem-estar proporcionados 
pelo sistema misto, que já não devem ser significantes, como Marchand e Schroyen (2005) 
admitem.    

                                                           
8 De acordo com Ocké-Reis (2013), a participação do gasto tributário devido a despesas com planos e seguros de 
saúde no gasto tributário total em saúde entre 2003 e 2011 não foi inferior a 40%. Aplicando-se esse percentual ao 
gasto tributário em saúde em 2014 que, de acordo com Brasil (s.d.) foi de R$ 22,2 bilhões, obtemos uma estimativa 
crua do gasto tributário devido a despesas com planos e seguros de saúde.  



Por fim, a efetivação dos ganhos de bem-estar requer que existam recursos físicos e 
humanos suficientes para a operação dos sistemas público e privado. Dificuldades de acesso são 
recorrentes nos dois subsistemas e, em que pesem problemas de gestão, falta de recursos 
financeiros e outros problemas, existe evidência de que os recursos físicos e humanos 
disponíveis não têm sido capazes de assegurar atendimento adequado nos dois subsistemas. Na 
Saúde Suplementar, estudo elaborado pela ANS identificou localidades com beneficiários de 
planos e seguros em que não existem prestadores privados de saúde que poderiam ser 
contratados pelo segmento. Os denominados vazios assistenciais na Saúde Suplementar para 
internação, atenção de urgência, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT) e médicos 
clínicos estão presentes respectivamente em 3.943 (70,8%), 4.098 (73,6%), 2.780 (49,9%) e 
3.784 (67,9%) dos municípios do país. Quando considerados conjuntamente os quatro recursos 
estudados, 2.579 (46,3%) dos municípios apresentam vazios assistenciais (ANS, 2015). Embora 
possam utilizar os serviços contratados em outras localidades, a existência desses vazios 
assistenciais no mínimo sugere haver barreiras geográficas no acesso aos beneficiários da Saúde 
Suplementar desses municípios. Mas, as evidências não param por aí.  

Em agosto de 2015, a ANS divulgou o resultado do 14º ciclo do Programa de 
Monitoramento da Garantia de Atendimento, que avalia as reclamações de consumidores 
relativas ao não cumprimento dos prazos máximos de atendimento e demais queixas de 
natureza assistencial, como negativas indevidas de cobertura. Mais de 40% das reclamações 
diziam respeito diretamente a dificuldades de acesso (não cumprimento dos prazos máximos 
para atendimento, rol de procedimentos e coberturas geográfica e assistencial e problemas com 
a rede de atendimento conveniada). Como resultado do monitoramento realizado, 73 planos de 
saúde de 15 operadoras tiveram a comercialização suspensa até que as operadoras resolvam os 
problemas assistenciais. Desde o início do programa, 1.099 planos de 154 operadoras foram 
suspensos – alguns foram autorizados a operar novamente após comprovarem melhorias no 
atendimento. Outra evidência das dificuldades de acesso na Saúde Suplementar é a crescente 
demanda ao Judiciário para obtenção de acesso à assistência médica contratada. O principal 
problema dos consumidores é a negativa de cobertura de procedimentos médicos (Ipea, 2016).  

No SUS, as dificuldades de acesso são recorrentes, especialmente nos serviços de apoio 
diagnóstico e terapêutico (SADT), na assistência hospitalar e na assistência especializada. Os 
dados mais recentes da pesquisa Assistência Médico-Sanitária (AMS) do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, apesar do sistema ser responsável pelo 
atendimento exclusivo de mais de 70% da população, apenas uma pequena parcela de diversos 
equipamentos de SADT importantes para a assistência à saúde está disponível para os pacientes 
do SUS (Ipea, 2016). 

 

Tabela 2 
Distribuição de alguns Equipamentos Disponíveis em Estabelecimentos de  Saúde - 2009

Equipamentos Disponíveis %
Total Públicos Privados ao SUS

Mamógrafos com comando simples 3.296         474        2.822     1.357          41,2
Mamógrafos com estereotaxia 847           110        737        306            36,1
Ressonância Magnética 1.199         69         1.130     361            30,1
Ultrassom Doppler Colorido 10.538       1.434     9.104     2.927          27,8
Tomógrafos 3.019         382        2.637     1.145          37,9
Endoscópio Digestivo 7.529         1.670     5.859     2.972          39,5
Raio X até 100mA 5.899         1.829     4.070     3.225          54,7
Raio X mais de 500mA 2.735         737        1.998     1.451          53,1
Equipamentos por métodos gráficos* 28.662       10.831   17.831   15.941        55,6
Fonte: IBGE: Estatísticas da Saúde - Assistência Médico-Sanitária 2009 

*Eletrocardiografos e eletroencefalografos

Equipamentos Existentes



Na assistência hospitalar, o principal problema é a falta de leitos, especialmente leitos 
de cuidados intensivos. Levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina constatou que 
somente metade dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em estabelecimentos 
públicos ou conveniados ao SUS e estão concentrados em apenas 505 dos 5.570 municípios 
brasileiros9. E mesmo quando existem, os leitos podem não estar disponíveis para utilização. De 
acordo com levantamento do Tribunal de Contas da União, em 114 hospitais públicos e dois 
hospitais filantrópicos, os mesmos informaram que, dos 23.755 leitos existentes, 2.389 leitos 
estavam indisponíveis por falta de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde e/ou 
por falta ou manutenção inadequada de equipamentos. O maior percentual de leitos 
indisponíveis ocorria nas unidades de terapia intensiva para adultos (Brasil, 2013). 

A insuficiência de médicos, agravada por sua má distribuição territorial, tem colocado 
sérios entraves à implantação de diversas políticas no SUS. Artigo publicado na Folha de São 
Paulo10 ilustra as dificuldades encontradas para atrair profissionais e afirma que a rede pública 
improvisa (por exemplo, oferece plantões que remuneram melhor para atrair profissionais para 
a assistência básica), faz concessões (por exemplo, acordos informais para que médicos do 
Saúde da Família trabalhem menos do que as 40 horas contratadas), oferece extras e até 
contrata para mais de um cargo para atrair médicos pelo país. O problema é mais grave nas 
regiões Norte e Nordeste e nas periferias das metrópoles (por exemplo, concursos públicos 
realizados na cidade do Rio de Janeiro para a rede pública municipal atraem poucos candidatos, 
e os que passam não aparecem para tomar posse do cargo).  

A insuficiência de médicos não é um fenômeno brasileiro, e geralmente países que 
enfrentam esse problema permitem o que se denomina de prática dual, isto é, médicos prestam 
assistência à saúde tanto no sistema público quanto no sistema privado. A prática dual é crucial 
para se discutir os efeitos do seguro de saúde privado duplicado como política de melhoria do 
acesso e contenção de gastos na assistência à saúde.  

A prática dual existe em países tão diversos quanto o Reino Unido, a Espanha, Austrália, 
a Índia, o Egito e o Vietnã e permite a governos com orçamentos restritos recrutarem 
profissionais capacitados para a provisão de assistência à saúde no sistema público. Em países 
de menor renda, a prática dual possibilita não somente recrutar profissionais mais qualificados 
no setor público, mas também tem efeitos positivos sobre o acesso à atenção. Salários no setor 
público não diferem muito de acordo com habilidades ou reputação, e os médicos mais 
qualificados geralmente são muito valorizados no setor privado. A prática dual os permite tirar 
algum benefício de seu valor de mercado e a remuneração no setor público possibilita equilibrar 
seus ganhos. Essa tese encontra evidência na prática. Na África do Sul, contratos com carga 
horária reduzida foram oferecidos a médicos privados para assegurar a assistência provida em 
zonas rurais (Palmer e Mills, 2003). Na Grécia e em Bombaim na Índia, médicos prestigiados de 
hospitais públicos se demitiram quando foram obrigados a se dedicar exclusivamente ao setor 
público (García-Prado e González, 2007). Hospitais com orçamentos limitados em Moçambique, 
Portugal, Rússia, Zâmbia, Indonésia, entre outros países, recorrem à prática dual para reterem 
médicos mais qualificados.  

Os arranjos que permitem a prática dual normalmente envolvem a determinação de um 
salário para remunerar os serviços prestados no setor público, independente da quantidade de 
pacientes atendidos ou do volume de procedimentos realizados, e algum tipo de bônus para os 
que se dedicam exclusivamente ao setor público ou restrições sobre o tempo de trabalho ou 
sobre a receita que pode ser auferida no setor privado vis-à-vis a remuneração no setor público. 
No setor privado, os médicos costumam ser parceiros ou acionistas de provedores privados, com 
sua remuneração dependendo do desempenho da instituição. Nessas circunstâncias, pode 
haver uma associação positiva entre maior cobertura pelo setor privado e espera no setor 
público por diversas razões. Por exemplo, médicos dualistas podem tratar menos pacientes no 
                                                           
9 O levantamento foi feito a partir de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e está disponível 
em: <http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26167:2016-05-16-12-15-
52&catid=3>. Acesso em: 22 nov. 2016. 
10 Disponível em: <https://www.uol/noticias/especiais/sem-medicos.htm>. Acesso em: 19 dez. 2017.   

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26167:2016-05-16-12-15-52&catid=3
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=26167:2016-05-16-12-15-52&catid=3
https://www.uol/noticias/especiais/sem-medicos.htm


setor público para aumentar a demanda por assistência privada ou dedicar mais tempo à prática 
privada que remunera por procedimento realizado, enquanto o sistema público os remunera 
por salário. Existe uma clara percepção de que as horas de trabalho dedicadas ao setor público 
são reduzidas devido à prática dual e que o desempenho de médicos dualistas no setor público 
é significativamente inferior ao desempenho de médicos que se dedicam exclusivamente ao 
setor público (Eggleston e Bir, 2006). 

Os médicos também podem ter papel relevante nos gastos dos dois sistemas. Num 
contexto de racionamento de assistência à saúde no sistema público, quando os médicos 
adotam prática dualista e tem liberdade para direcionar os pacientes para um ou outro sistema, 
os médicos podem tratar os casos mais simples em suas atividades privadas e deixar os casos 
mais complexos para o setor público, o que aumenta os custos médios no setor público. 
Contudo, a possibilidade de ganhos fiscais com a existência do seguro privado duplicado parece 
ser mais bem explicada se olharmos para o lado da demanda por atenção à saúde. 

Países como a Austrália e os Estados Unidos, assim como o Brasil, promovem ativamente 
o seguro privado por meio de substanciais subsídios públicos. Na Austrália, o chamado rebate 
permite a dedução de 30 a 40% das despesas com seguro privado de saúde, principalmente para 
cobrir serviços hospitalares, por meio da redução do prêmio pago ou por meio da redução dos 
impostos a pagar. Nos Estados Unidos existem seguros públicos para grupos populacionais 
específicos, por exemplo, o Medicaid e o Medicare, e o restante da população possui seguro 
privado ou não possui nenhum seguro – mesmo após o Obamacare mais de 28 milhões de 
pessoas não possuíam nenhum tipo de cobertura de seguro de saúde em 201511. Os sistemas 
tributários federal e estadual desempenham importante papel no financiamento do seguro 
privado nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, a dedução das contribuições de empregados 
e empregadores da base de cálculo de tributos sobre a renda e a folha de pagamentos, o maior 
subsídio tributário para seguro de saúde privado, custou ao tesouro federal aproximadamente 
US$ 250 bilhões em perda de arrecadação em 201312.  

Subsídios podem aumentar a demanda por seguro privado ao reduzir o preço a ser pago 
pelo consumidor. Contudo, de modo geral, a literatura existente aponta para uma baixa 
elasticidade-preço da demanda por seguro privado. Estimativas mais robustas da elasticidade 
não são inferiores a -0,3 e nem superiores a -0,8. Estas estimativas aplicam-se ao contexto 
americano onde, diferentemente do Brasil, não existe um serviço nacional de saúde como o SUS. 
Contudo, um estudo elaborado por Finkelstein (2002) sobre a eliminação de um subsídio à 
compra de seguro privado na província de Quebec no Canadá13 estima elasticidades de -0,46 a 
-0,49.  

Em outro contexto, as estimativas são semelhantes. Butler (1999) estima que a 
elasticidade-preço da demanda por seguro privado na Austrália situa-se entre -0,35 e -0,50.  
Uma baixa elasticidade que talvez explique porque o programa de subsídios implantado no final 
da década de 1990 não foi capaz individualmente de induzir um aumento significativo no 
percentual da população coberta por seguro privado. Somente quando combinado com outros 
instrumentos, como o denominado lifetime community rating14, é que houve um aumento 
substancial nesse indicador (Quinn, 2002). Mesmo assim, elevados subsídios foram necessários 
para atingir esse objetivo (Duckett e Jackson, 2000).  

No caso específico do projeto de plano de saúde acessível, o ministro da Saúde chegou 
a mencionar a expectativa de que a proposta amplie a cobertura por planos privados de saúde 
em 20 milhões de segurados (Santos, 2016). Mas, se depender da elasticidade-preço da 
demanda, essa tarefa não será fácil. Assim como em outros contextos, a elasticidade-preço da 

                                                           
11 Disponível em: <http://kff.org/uninsured/fact-sheet/key-facts-about-the-uninsured-population/>. Acesso em: 23 
nov. 2016. 
12 Disponível em: <http://kff.org/private-insurance/issue-brief/tax-subsidies-for-private-health-insurance/>. Acesso 
em: 23 nov. 2016. 
13 Assim como o Brasil, o Canadá adota um sistema público de acesso universal financiado por meio de tributos.   
14 O prêmio pago por um segurado deve ter como base a idade em que o mesmo primeiramente comprou o seguro 
e deve independer de seu estado de saúde.  

http://kff.org/uninsured/fact-sheet/key-facts-about-the-uninsured-population/
http://kff.org/private-insurance/issue-brief/tax-subsidies-for-private-health-insurance/


demanda por planos de saúde no Brasil é bastante baixa e foi estimada em -0,44 (Menezes et 
al, 2006). Adicionalmente, o custo médio anual dos planos de assistência médica com ou sem 
odontologia foi de aproximadamente R$ 2.800 em 201515, parecendo razoável supor que algum 
tipo de subsídio possa ser necessário para induzir a população de mais baixa renda a aderir à 
Saúde Suplementar e, mesmo assim, não existe garantia de que a cobertura esperada seja 
atingida, como ilustra o seguinte caso ocorrido no Reino Unido.  

Em 1990, o governo britânico introduziu incentivos tributários para a compra de seguro 
privado por indivíduos com 60 anos ou mais de idade. Os incentivos foram extintos sete anos 
mais tarde porque o crescimento na cobertura foi muito baixo para que a redução dos gastos 
no setor público compensasse os custos dos incentivos. Emmerson et al. (2001) estimam que 
seria necessário um acréscimo de 1,8 milhão de segurados para que um programa nos moldes 
do implementado no Reino Unido fosse self-financing, e nos sete anos de existência dos 
incentivos o número de segurados cresceu apenas 50 mil (Mossialos e Thomson, 2004).  

Diferentemente do ocorrido no Reino Unido, após a concessão de volumosos subsídios 
tributários combinados com outros incentivos, houve um crescimento significativo da população 
coberta por seguro privado na Austrália. Contudo, a maior resposta aos incentivos veio de 
indivíduos que não usariam o sistema público de qualquer modo (Goda, 2010; Vaithianathan, 
2002). Uma maior resposta por parte de indivíduos que não dependiam do seguro público 
refletiu-se no resultado líquido do uso de subsídios como política de promoção do seguro 
privado duplicado naquele país. Embora a população coberta por seguro privado tenha 
aumentado significativamente, estimativas feitas para o final da década de 1990 mostraram que 
o custo líquido do programa de subsídios (subsídios menos redução de gastos do Medicare) para 
a compra de seguro privado duplicado representava mais de 11% do orçamento com serviços 
hospitalares públicos (Hurley et al., 2002). Estudo feito por Frech e Hopkins (2004) estimou que 
o alívio fiscal no sistema público correspondeu a menos de um sexto dos subsídios. Portanto, a 
redução esperada dos gastos no sistema público não ocorreu e tampouco há indicação de que 
o seguro privado duplicado tenha contribuído para a redução da espera no sistema público 
(Hurley et al., 2002; Hurst e Siciliani, 2003).  

Na verdade, alguns países onde existe o seguro privado duplicado têm experimentado 
historicamente espera semelhante ou maior do que o Canadá, onde o seguro privado duplicado 
é bastante limitado (Hurst e Siciliani, 2003). No Reino Unido, quando houve redução da espera 
no setor público foi devido ao aumento de recursos ou à adoção de mecanismos para mudar os 
incentivos (Tuohy et al., 2004; Madore, 2006). 

  

4. Considerações finais 

Ao alterar a estrutura de incentivos, mudanças no modelo de financiamento da assistência à 
saúde podem afetar a capacidade de acessar a assistência à saúde necessária e, 
consequentemente, a saúde de diferentes grupos populacionais. A proposta de plano de saúde 
acessível, além de segmentar ainda mais o sistema de saúde e exacerbar os problemas de 
equidade existentes, tem pouca probabilidade de atingir os objetivos declarados de ajudar a 
controlar gastos em saúde e melhorar o acesso no SUS, como mostrado ao longo desta Nota.  

Uma consequência direta de arranjos mistos de financiamento é a desigualdade de 
acesso existente entre o grupo coberto exclusivamente pelo sistema público e o grupo que 
adicionalmente conta com seguro privado. Tais desigualdades parecem inerentes a esse tipo de 
arranjo, mas podem ser agravadas pela insuficiência de recursos físicos e humanos para prestar 
assistência nos dois subsistemas, normalmente em detrimento do sistema público. No caso 
brasileiro, parece evidente que os recursos disponíveis para a assistência à saúde não são 
suficientes para o funcionamento adequado dos dois subsistemas e isso deveria servir como 
nota de precaução a qualquer política de promoção de planos privados de saúde como forma 

                                                           
15 Em 2015, a receita de contraprestações das operadoras de planos de assistência médica com ou sem odontologia 
foi de R$ 140,3 bilhões, e o número de beneficiários oscilou entre 49,4 e 50,2 milhões.  



de melhorar o acesso – embora possa haver melhor acesso por parte da população 
adicionalmente coberta por seguro privado de saúde, a população que depende exclusivamente 
do SUS passa a ser penalizada. 

Quanto aos gastos no sistema público, embora pensado para racionalizar a assistência 
prestada, o arcabouço regulatório proposto cria tantas alternativas para imposição de barreiras 
ao acesso que ao fim e ao cabo pode somente transferir riscos e custos para o segurado 
(beneficiários de planos de saúde) e para o SUS. Por exemplo, a obrigatoriedade de acesso inicial 
pela atenção primária deve aumentar a demanda por serviços de atenção básica do SUS, onde 
estão mais bem organizados. Uma vez vencida essa barreira, o acesso a serviços mais complexos 
pode ser dificultado pela obrigatoriedade de segunda opinião e pela elevada coparticipação. 
Aliás, o nível mínimo de coparticipação defendido vai totalmente de encontro à ideia de planos 
de saúde acessíveis proposta e deverá ser uma das principais barreiras ao acesso do público alvo 
da proposta, a população de mais baixa renda. Vale lembrar ainda que as limitações ao acesso, 
além de terem consequências diretas para os gastos no SUS, podem resultar em aumento de 
conflitos entre operadoras e segurados, fazendo com que os últimos recorram ainda mais à 
Justiça.  

Existem também preocupações quanto ao real objetivo da proposta. Ela parece ter sido 
muito mais motivada pela perda de mercado das seguradoras diante do desemprego e da queda 
de renda, como atesta o ofício enviado pelo Ministério da Saúde à ANS, com uma proposta que 
traz apenas justificativas econômicas relativas ao mercado de planos e seguros privados de 
saúde para sustentá-lo. Adicionalmente, a proposta de mudança no arcabouço regulatório, ao 
tornar os planos acessíveis extremamente vantajosos para as operadoras, cria o risco de que as 
mesmas deixem de comercializar as modalidades existentes, como acontece com os planos 
individuais que são mais favoráveis ao segurado e não são mais comercializados pelas grandes 
operadoras, ou aumentem o valor de venda desses produtos para preços impraticáveis.  
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