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Perguntas

• O SUS logrou reduzir as 
desigualdades geográfica e sociais 
na utilização de serviços de saúde 
existentes quando de sua criação?

• Em que medida o SUS conseguiu 
incorporar o conjunto da população 
ao sistema publico de saude?



Estrutura da apresentação
• Características Sistema de Saúde em 1981 e 2003

– INAMPS

– SUS

• Pesquisa de amostra por domicílio – PNAD
– Suplementos Saúde 1981 e 2003

• Estrutura demográfica e social da população brasileira
– O que mudou entre 1981 e 2003

• Condição de saúde
– Restrição de atividades por motivo de saúde

• Uso de serviço de saúde (volume; distribuição social e geográfica; e financiamento)
– Uso de serviços em geral últimos 15  dias

– Hospital

• Características das pessoas com Planos Privados de Saúde
– 2003

• Principais conclusões



• 1977 – Criado o Sistema Nacional de 
Previdência e Assistência Social e o Instituto 
Nacional de Previdência Social (INAMPS), que 
incorporou todos os órgãos previdenciários que 
concediam assistência medica. 
– Desvincula o atendimento de saúde da condição de 
previdenciário, mas o financiamento permanece a 
contribuição previdenciária.

• Década de 1980
– Inicio da expansão da expansão dos planos empresariais 
de assistência a` saúde sem subsídios diretos do governo

• Constituição 1988
– Sistema de saúde publico, universal, integral, de acesso 
igualitario e gratuito. Fonte de financiamento: tributos



Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios - PNAD

• Amostra selecionada em 3 estágios sucessivos
– Municípios

• Setores censitários

– Domicílios

• Cerca de 110.000 domicílios
• Excluiu até 2004 população rural da Região 
Norte

• Suplementos Saúde 1981 e 2003



Características população brasileira



Pirâmide etária 1981



Pirâmide etária 2003

Taxa de crescimento populacional = 47,03 %



Urbanização



Macrorregiões



Escolaridade



Posição do chefe da família no 
mercado de trabalho



Condições de 
Saúde



Restrição de atividades por 
motivo de saúde

• Últimos 15 dias: 1 a 14 de 
novembro de 1981  (PNAD 1981)
– Inclui problemas de saúde com e sem 

restrição de atividades

• Últimos 15 dias anteriores à
entrevista (PNAD 2003)



Restrição de atividades por 
motivo de saúde

Prevalência

1981 = 6.109.652 

pessoas

2003 = 12.073.413

pessoas

Taxa de crescimento = 97,61%



Restrição de atividades por 
motivo de saúde

Idade



Restrição de atividades por 
motivo de saúde

Sexo



Restrição de atividades por 
motivo de saúde 
Macrorregião



Uso de Serviços de 
Saúde nos últimos 

15 dias

OBS: Formulação do quesito em 
1981 (últimos 30 dias) # 1981 
(últimos 15 dias)



Uso de Serviços de Saúde
Prevalência

1981=9.173.999 pessoas 2003=25.161.722 pessoas

Taxa de crescimento = 174%



Uso de Serviços de Saúde
Tipo de serviço

1981 Posto de saúde = 2.091.240 2003 Posto de saúde =10.218.933 

Taxa de crescimento = 388,65%

Consultório medico



Demanda reprimida

1981
• Proporção de 
pessoas atendidas 
dentre as que 
procuraram 
atendimento de 
saude

= 61,59%

2003

Proporção de 
pessoas atendidas 
dentre as que 
procuraram 
atendimento de 
saude

= 96,0%



Uso de Serviços de Saúde
Idade 



Uso de Serviços de Saúde
Sexo



Uso de Serviços de Saúde
Macrorregião



Uso de Serviços de Saúde
Rural e Urbano



Uso de Serviços de Saúde
Modelo 

Escolaridade



Uso de Serviços de Saúde
Modelo posição do chefe da 

família no mercado de trabalho



Uso de Serviços de Saúde
Fonte de financiamento



Uso de Serviços de Saúde
Fonte de financiamento



Internação Hospitala 
no ano anterior à

pesquisa



Internação Hospitalar

1981 = 8.615.749 

pessoas
2003 = 12.327.618 

pessoas

Taxa de crescimento = 43,08%



Estados Unidos Da América 
Indicadores CDC 



Sub-utilização?

CT1



Slide 34

CT1 Even accounting for shifts in population demographics, NHDS data have shown that the rate of hospitalization for those aged 65 years and over 
has increased, whereas it has decreased for all other age groups (1). Although advances in anesthesia and pain relief, the development of 
minimally invasive procedures, the growing availability of ambulatory surgery, and increased efforts to contain health care costs have 
contributed to the shift of care from inpatient to outpatient settings, among the elderly, inpatient care has continued to increase. For example, 
technological advances in cardiac surgery have resulted in increased hospitalization of elderly patients for cardiovascular procedures (4). 
Additionally, with aging comes an increase in functional limitations and in the prevalence of chronic conditions that result in a greater need for 
health care services, including hospital care (NCHS, 2006).
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Indicadores Hospitalares 
 

 
2004 
1990 

 

 
EUA 

 
UK 

 
Portugal 

 
Brasil 

Internações 
por 100 

habitantes 

 
12,14 
17,3 

 
12,6 
17,3 

 
9,1 
- 

 
7,0 
7,2 

 
TMP 

 
5,7 
7,3 

 
8,3 
9,5 

 
7,0 
8,4 

 
5,8* 
6,9** 

 
Leitos de 
agudos por 

1000 
habitantes 

 
2,8 
3,7 

 
2,4 
4,1* 

 
3,1 
3,4 

 
 
 

Fonte: OECD e DATASUS. (*) - dado de 1995 e (*) hospitais SUS 2007 
(**) 1985. 
 



Internação Hospitalar
Macroregião



Internação Hospitalar
Rural e Urbano



Internação Hospitalar
Escolaridade



Internação Hospitalar
Posição do chefe da família no 

mercado de trabalho



Internação Hospitalar
Fonte de pagamento



Internação Hospitalar
Fonte de pagamento



Planos de saúde e o SUS
2003



Pirâmide etária

Plano de Saúde 2003



Plano de Saúde

Macrorregião e Situação



Plano de Saúde
Renda familiar per capita e

Escolaridade



Plano de Saúde
Posição do chefe da família no 

mercado de trabalho



Plano de Saúde
Auto-avaliação do estado de saúde e 
atividades rotineiras da vida pessoal 

(DLA)



Gasto em Saúde 
 

 
2004 

 

 
EUA 

 
UK 

 
Portugal 

 
México 

 
Brasil 

Percentual 
PIB 

 
15,2 

 
8,0 

 
10,0 

 
6,5 

 
8,0* 

 
Percentual 
Público 

 
44,8 

 
86,3 

 
72,0 

 
46,4 

 
38,8* 

Fonte: OECD e IBGE 2008. (*) Dados de 2005. 







Principais conclusões
• Houve  melhora expressiva do acesso ao cuidado de saude expresso por um grande 

aumento no volume de pessoas atendidas em serviços de saude.

– Grande responsável: Postos de Saúde 
• Coloca em questão a adequação do cuidado

• O aumento do volume de atendimentos foi maior no setor de planos privados de 
saúde do que no SUS 

– a participação relativa do setor publico no financiamento do atendimento de saúde 
foi reduzida após a criação do SUS

• Observa-se um sistema de saúde dual (SUS e Planos Privados de Saúde) constituído 
por modelos assistenciais,  padrões de utilização, fonte de financiamento e 
população coberta distintas1 

– Gasto privado extremamente alto

– Sub-financiamento publico

– Grandes iniqüidades estruturais ao sistema dual

1Telma Maria Gonçalves Menicucci. Publico e privado na Política de Assistência a Saúde no Brasil: atores, 
processos e trajetória. Editora FIOCRUZ. 2007.



A busca por equidade no acesso aos 
cuidados de saude no Brasil envolve 
o enfrentamento da discussão sobre 
o papel dos planos privados de 
saude no sistema de saude 
brasileiro e sobre a geração de mais 
recursos para o financiamento do 
SUS



Obrigada!


