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PEC 01/2015 
Dep. Vanderlei Macris e outros 

 COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 

PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 01-A, DE 2015, QUE "ALTERA O ART. 198 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE O 

VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ANUALMENTE PELA 

UNIÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, 

DE FORMA ESCALONADA EM CINCO EXERCÍCIOS: 15%, 

16%, 17%, 18% e 18,7%" , DA SUA RECEITA CORRENTE 

LÍQUIDA. 

 O Saúde+10 defende o repasse obrigatório de pelo menos 
10% das receitas brutas da União  
 



Financiamento saúde 
FFinanciamento Saúde 

 Quanto um país deve gastar com saúde? 

 

 NECESSIDADES - O que a população precisa, sob vários pontos de 

vista, para ter uma boa saúde? 

 

 EFICIÊNCIA - Estas necessidades seriam saciadas com os recursos 

financeiros públicos e/ou privados disponíveis ou com menos recursos 

do que os que se pretende alocar? 

 

 PREFERÊNCIAS - A população realmente prefere que os recursos 

públicos sejam gastos em saúde da forma que são ou têm outras 

preferências para alocação desses recursos em outras necessidades 

não satisfeitas? 

 



FFinanciamento Saúde 

 Quanto um país deve gastar com saúde? 

 

 PRIORIDADES - Os valores a serem alocados na saúde poderia ser 

gastos em outros setores sociais ou econômicos para o atendimento 

das necessidades mais urgentes do que as necessidades da saúde? 

 

 EQUIDADE - A forma como se pretende gastar os recursos da saúde 

representa a combinação do uso dos recursos que melhor atendem 

às necessidades de todos, de forma equitativa? 

 

 



FFinanciamento Saúde 







Gastos em saúde no Brasil e no mundo (% PIB) 

 





O fracasso do PAC na Saúde  

 
 

• Em todo o país, apenas 26% das ações foram concluídas. 

 

• Das 21.537 ações, pouco mais de 5 mil foram finalizadas 

até outubro de 2014.  

 

• Cerca de 15% das ações permanece no papel (nos 

estágios classificados como “ação preparatória” (estudo e 

licenciamento), "em contratação" ou “em licitação”).  

 

• 12.767 ações constam em obras ou em execução (59% do 

total).  

 



O fracasso do PAC na Saúde 

 SINTESE DA SITUAÇÃO DA BRASIL – PAC 2  

 

• De 14.425 UBSs -  apenas 3.326 foram concluídas (23%)  

 

• De 483 UPAs – apenas 39 foram entregues (8%).  

 

• De quase 7 mil ações em saneamento geridas pela Funasa, 

2.173 foram entregues (33%). 

 

 15% DAS OBRAS AINDA ESTÃO NO PAPEL 

 (etapas preparatórias, de contratação ou licitação). 

 



O caos na assistência: a falta de leitos e a 

superlotação das emergências 



Leitos hospitalares no Brasil e no mundo 

 

País
Leitos Hospitalares 

(por 1.000 habitantes)

Alemanha 8,2

França 6,4

Argentina 4,7

Austrália 3,9

Espanha 3,1

Reino Unido 2,9

Canadá 2,7

Suécia 2,7

Brasil 2,3

Média das Américas 2,3

Média Global 2,7

Fonte: World Health Statistics 2014



Leitos SUS - Tipo e região 

 

Região Julho de 2010 Julho de 2014 Variação

Região Norte 24.501                 23.956                 (545)             

Região Nordeste 101.132              97.599                 (3.533)          

Região Sudeste 131.134              121.430              (9.704)          

Região Sul 53.334                 53.751                 417               

Região Centro-Oeste 26.164                 24.858                 (1.306)          

Total 336.265              321.594              (14.671)       

Região Julho de 2010 Julho de 2014 Variação

Região Norte 1.697                   1.914                   217               

Região Nordeste 5.095                   6.407                   1.312           

Região Sudeste 11.248                 12.260                 1.012           

Região Sul 4.404                   4.578                   174               

Região Centro-Oeste 1.800                   1.989                   189               

Total 24.244                 27.148                 2.904           

Região Julho de 2010 Julho de 2014 Variação

Região Norte 5.987                   6.831                   844               

Região Nordeste 20.747                 22.993                 2.246           

Região Sudeste 36.101                 40.876                 4.775           

Região Sul 11.274                 13.517                 2.243           

Região Centro-Oeste 6.633                   7.493                   860               

Total 80.742                 91.710                 10.968         

Leitos Repouso e Observação (Urgência/Ambultório)

Leitos Complementares

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil 

(CNES). Elaboração: Conselho Federal de Medicina (CFM)

Leitos SUS no Brasil, 2010 - 2014

Leitos de internação



Levantamento  CFM/AMB revela perdas 

 

 

   Dados do Sistema de Informações Hospitalares do 

SUS/ Ministério da Saúde, identificam que: 

• Mais de 70% dos 1.500 tipos de procedimentos que 

geraram alguma Autorização de Internação Hospitalar 

– nos anos de 2008 e 2014 -  estão defasados frente 

aos principais índices inflacionários do País (INPC, 

IPCA, IGP-DI e correção do salário mínimo) 

• Os valores pagos tem como referência a Tabela SUS 

(parâmetro para pagamento de serviços prestados por 

estabelecimentos conveniados e filantrópicos que 

atendem a rede pública) 

 



Levantamento  CFM/AMB revela perdas 

 A lista de procedimentos defasados poderia ser ainda 

maior se considerados os atendimentos ambulatoriais, 

não apontados neste levantamento 

 Por procedimentos mais frequentes, como a realização 

de um parto normal, a equipe composta por médicos e 

outros profissionais recebia, em 2008, cerca de R$ 199. 

Sete anos depois, o valor passou para R$ 249 – 16% 

inferior ao que poderia ser pago se aplicado o 

acumulado do IPCA ou INPC entre 2008 a 2014 

 



Levantamento  CFM/AMB revela perdas 

• Como resultado desse déficit – não apenas nos 
honorários, mas no custeio geral da saúde –, o Brasil sofre 
com o fechamento de leitos, desativação de hospitais, 
crise no segmento filantrópico da assistência e sobrecarga 
nas contas públicas de estados e municípios.  

• O cruzamento entre os valores da Tabela SUS e os custos 
reais de uma unidade hospitalar demonstra déficit de até 
13.000%, em determinados procedimentos ambulatoriais.  

 



Levantamento  CFM/AMB revela perdas 

• Para estados, Distrito Federal e municípios, a 

Constituição determina a aplicação de percentuais 

mínimos de suas receitas na saúde – 12% e 15%, 

respectivamente.  

• Para a União, o piso seria corrigido pela variação 

nominal do PIB do ano anterior. Entre 2000 e 2013, 

no entanto, enquanto estados e municípios saíram 

de um patamar de 40% para 57% de participação no 

financiamento do SUS neste período, a União 

apresentou decréscimo de 60% para 43%.  

 



Repercussão do levantamento na imprensa  
 



 E assim o 
governo vai 
empurrando 
e adiando a 
solução dos 
graves 
problemas 
de um setor 
vital como o 
da saúde”. 
(Editorial do 
Estadão) 

 



 Obrigado! 

 


