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O%Financiamento%do%SUS%(1)%

!

O! Sistema! Único! de! Saúde! (SUS)! é,! reconhecidamente,! uma! das! maiores!

conquistas!do!povo!brasileiro!nos!últimos!22!anos,!por!revelarHse!a!política!pública!mais!

includente! desde! a! promulgação! da! Constituição! Federal! em! 1988,! onde! todo! cidadão!

brasileiro!tem!direito!à!atenção!à!saúde!de!forma!integral!e!gratuita.!

Em!2006!o!CONASS!publicou!o! livro!SUS:$avanços$e$desafios!onde!apontou!6!
desafios! que! o! Sistema! deve! superar! e! apesar! de! 5! anos! terem! se! passado! eles!

permanecem!os!mesmos.!

1.! O!desafio!da!universalização.!

2.! O!desafio!do!financiamento.!

3.! O!desafio!do!modelo!institucional!do!SUS.!

4.! O!desafio!do!modelo!de!atenção!à!saúde!do!SUS.!

5.! O!desafio!da!gestão!do!trabalho!no!SUS.!

6.! O!desafio!da!participação!social.!

Aqui! vamos! discutir! o! desafio! do! financiamento! que! se! tem! constituído! numa!

preocupação! permanente! dos! gestores! e! de! todos! os! envolvidos! diretamente! com! a!

construção! do! sistema! de! saúde,! tornandoHse! tema! constante! em! todas! as! discussões!

das!instâncias!gestoras.!Garantir!a!universalidade!com!integralidade!diante!de!um!cenário!

de! restrições!orçamentárias! e! financeiras! e! alocar! recursos!de! forma!equânime!em!um!

país! de! tantas! desigualdades! sociais! e! regionais! tem! se! transformado! em! um! grande!

desafio!para!os!gestores.!

Segundo!dados!da!Organização!Mundial!da!Saúde! (OMS)!a!economia!global!em!

saúde!está!crescendo!mais!rapidamente!que!o!Produto!Interno!Bruto!(PIB),!aumentando!

sua! participação! de! 8%! para! 8,6%! do! PIB! mundial,! entre! 2000! e! 2005.! Em! termos!

absolutos,! ajustados!pela! inflação,! isto! representa!um!crescimento!de!35%!na!despesa!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1
! Texto adaptado de produções do CONASS: SUS: avanços e desafios (2006), SUS 20 anos (2009), CONASS 

Documenta 19 (2009), Nota Técnica CONASS nº. 40 (2010), Coleção Para Entender a Gestão do SUS – O 

Financiamento da Saúde (2011 - no prelo) 
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mundial!com!saúde!em!um!período!de!cinco!anos!(World!Health!Organization,!2008).!Em!

2006!o!gasto!mundial!com!saúde!foi!de!8,7%!do!PIB!(World!Health!Organization,!2009).!

Os!gastos!em!Saúde!crescem!constantemente!em! razão!da!existência!de! forças!

expansivas!e!de!problemas!estruturais!do!sistema.!Devido!à! transição%demográfica%as!
populações!envelhecem!e!aumentam!sua!longevidade!e!os!gastos!em!Saúde!são!maiores!

nos! mais! velhos.! A% transição% epidemiológica% incrementa! relativamente! as! doenças!
crônicas!em!relação!às!quais!os!gastos!são!maiores,!ao!que!se!somam,!principalmente!

nos!países!em!desenvolvimento,!as!doenças!infecciosas!reemergentes!e!emergentes.!Há!

um!processo! de! incorporação% tecnológica% constante%que! se! faz,! cada! vez!mais,! por!
meio! de! tecnologias! de! maior! densidade! e! de! maiores! custos.! O! aumento! das!

expectativas!da!população!e!dos!profissionais!de! saúde!em! relação!às!novas! soluções!

sanitárias! cria! um! ambiente! propício! à! incorporação! de! tecnologias,! muitas! vezes! sem!

efetividade!comprovada.!Os!prestadores!de!serviços,!a! indústria!biomédica!e!a! indústria!

farmacêutica!pressionam!pela!adoção!das!novas!tecnologias.!A!existência!de!incentivos%
intrínsecos% aos! sistemas! de! saúde! expandem,! constantemente,! as! estruturas! e! as!
práticas! médicas,! estimulando! a! construção! de! novas! unidades! de! saúde,! a! formação!

crescente!dos!recursos!humanos!e!a!incorporação!de!formas!de!pagamento!dos!serviços!

indutoras!de!uma!sobreutilização.%

O! gasto! com! saúde! no! Brasil,! em! 2007,! segundo! estimativas! da! Organização!

Mundial!de!Saúde! (OMS),! representa!algo!em! torno!de!8,4%!do!PIB,!o!que!é!um!valor!

percentual! próximo! ou! superior! aos! de! alguns! países! desenvolvidos.! Entretanto! nesse!

período,!o!gasto! total!per$ capita$em!saúde!padronizado!segundo!paridade!de!poder!de!

compra!foi!de!US$PPP!837!enquanto!o!gasto!público!per$capita$foi!de!US$PPP!348.!Isto!

significa!que!a!participação!do!gasto!público!é!de!apenas!41,6%!no!Brasil,!muito!inferior!

aos!países!desenvolvidos!como:!Alemanha!(76,9%),!Canadá!(70,0%),!Itália!(76,5%),!USA!

(45,5%)! e! até! mesmo! de! vários! países! da! América! Latina,! Argentina! (50,8%)l! Chile!

(58,7%)l!Colômbia!(84,2%)!e!Costa!Rica!(72,9%).!Ou!seja,!no!Brasil!de!hoje!ainda!temos!

o!gasto!privado!com!a!saúde!maior!do!que!o!gasto!público!diferentemente!de!países!com!

sistemas! de! saúde! de! atenção! universal! como! o! nosso.! Na! verdade,! o! percentual! de!

gastos! públicos! brasileiro! é! comparável! aos! países! que! mantêm! sistemas! públicos! de!
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saúde!com!esquemas!de! “pacotes!básicos!universais”!e!acesso! regulado!pelo!mercado!

para!os!procedimentos!de!maior!custo!e!complexidade.!

A!Tabela!1,!a! seguir,! apresenta!a!distribuição! relativa!do!gasto!público! total! com!

saúde,!entre!União,!estados!e!municípios!para!alguns!anos!anteriores!a!1995!e!de!2000!a!

2008.! Até! 1995,! os! dados! se! referem! à! despesa! total! com! saúde! das! três! esferas! de!

governo.! Nesses! anos,! a!metodologia! utilizada! já! desconsiderava! os! gastos! realizados!

com!inativos!e!pensionistas!da!saúde,!com!assistência!social,!com!alimentação!e!nutrição!

e!saneamento!básico,!mesmo!quando!executados!por!órgãos!da!saúde.!Entretanto,!não!

excluía! as! despesas! com! juros! e! encargos! das! dívidas! interna! e! externa! e! com!

assistência!médica!a!servidores!públicos!de!outros!órgãos!ou!poderes.!!

NotaHse,! contudo,! que! independentemente! da! forma! de! agregação! ou! dos!

conceitos!utilizados!para!consolidar!o!gasto!público!com!saúde,!há!uma!nítida!tendência!

de! redução! da! participação! proporcional! do! governo! federal! nos! gastos.! Entre! 1980! e!

1990!a!União!era! responsável!por!mais!de!70%!do!gasto!público!com!saúde.!Em!2000!

estava! em! torno! de! 58,6%! e! em! 2008! essa! participação! caiu! para! 43,5%.! Ou! seja,! a!

participação! proporcional! dos! estados! e! dos! municípios! no! financiamento! da! saúde!

cresceu,!consideravelmente,!nos!últimos!anos.!
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Tabela& 1:& Participação& na&Despesa& com&Saúde& segundo&Esfera& de&Governo,&
1980&a&2008&

Ano$ União$ Estados$ Municípios$
1980& 75,0& 17,8& 7,2&

1985& 71,7& 18,9& 9,5&

1990& 72,7& 15,4& 11,8&

1995& 63,8& 18,8& 17,4&

2000& 58,6& 20,2& 21,2&

2001& 54,6& 22,9& 22,6&

2002& 52,1& 22,6& 25,3&

2003& 50,1& 24,5& 25,4&

2004& 49,2& 26,1& 24,7&

2005& 48,2& 25,5& 26,3&

2006& 46,7& 26,3& 27,0&

2007& 45,8& 26,9& 27,3&

2008& 43,5& 27,6& 29,0&

&&&&&&&&&2000&a&2001&I&despesa&empenhada
&&&&&&&&&2002&a&2003&I&despesa&liquidada

&&&&&&&&&&Estados:&MS/SIOPS&Indicadores&I&Ano&base&2000&e&2001&e&Série&Histórica&I&2002&em&diante&(anual)&I&
http://siops.datasus.gov.br/indicauf.php?escuf=3
&&&&&&&&&&Municípios:&MS/SIOPS&Indicadores&I&Série&Histórica&I&2000&em&diante&(anual).&
http://www.datasus.gov.br/cgi/siops/serhist/MUNICIPIO/indicadores.HTM

A partir de 2004 I despesa empenhada, sendo deduzidos os restos a pagar sem disponibilidade financeira e
os&restos&a&pagar&com&disponibilidade&financeira&do&exercício&anterior&cancelados&no&exercício&considerado.
Fonte:&1980,&1985&e&1990:&Barros&MED,&&Piola&SF&&e&Vianna&&SM&&(1996)
&&&&&&&&&&1995:&Piola,&SF&e&Bisotto,&G&(2001)
&&&&&&&&&&União&I&2000&a&2008:&MS/SPO/CGOF/CAA,&planilhas&elaboradas&para&a&COFIN/CNS

Obs.:&1980&a&1990&I&Despesa&total&com&saúde
1995 I Gasto público com saúde, exclui inativos e dívida e acrescenta gastos com saúde, exceto os

destinados&a&servidores&públicos&de&outros&órgãos&federais&

&
 !

Isto!posto,! podemos!dizer! que!uma!das!principais! razões!para!ainda!não! termos!

superado! o! desafio! de! garantir! a! todos! o! acesso! aos! serviços! e! ações! de! saúde! é! o!
subfinanciamento!da!saúde!no!Brasil.!Só!para!se!ter!uma!idéia,!o!orçamento!do!Ministério!

da!Saúde!para!este!ano!tem,!a!nosso!ver,!um!déficit!de!mais!de!5!bilhões!de!reais!em!três!

ações! (de! média! e! alta! complexidade! ambulatorial! e! hospitalar,! aquisição! de!

medicamentos!“excepcionais”!e!da!Atenção!Básica).!
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Tabela&2:!Necessidade!de!incremento!de!recursos!a!LOA!2011!do!MS.!(Em!R$!1,00)&

Ações!
Necessidade!
Percebida!NT!

CONAS!n.40/2010!
LOA!2011! Proposta!de!

acréscimo!

Atenção!à!Saúde!da!População!
para!Procedimentos!em!Média!e!
Alta!Complexidade!

!!!!34.438.397.701!! 30.049.254.885! 4.389.142.816!!

Apoio!para!Aquisição!e!
Distribuição!de!Medicamentos!
Excepcionais!

3.791.481.947!! !3.032.000.000!! 759.481.947!!

Assistência!Farmacêutica!e!
Insumos!Estratégicos!na!Atenção!
Básica!em!Saúde!

!!!!!!!!!1.260.363.425!! !1.139.065.000!! 121.298.425!!

Total! !!!!!!!43.973.694.828!! 34.220.319.885!! 5.269.923.188!!
 !

O%valor%referente%à%média%e%alta%complexidade%ambulatorial%e%hospitalar%pode%
trazer! significativas! dificuldades! para! a! oferta! e! ampliação! dos! atendimentos,! não!
permitindo!a!implantação!de!novos!serviços!necessários!à!população.!Além!disso,!o!valor!

não! possibilita! a! continuidade! de! implantação! da! estratégia! para! a! redução! das!

desigualdades!regionais!com!implantação!de!novos!serviços.!

Quanto!ao!recurso!para!aquisição%dos%medicamentos%“excepcionais”!e!para!a!
assistência% farmacêutica% e% insumos% estratégicos% na% atenção% básica% em% saúde! o!
valor% é% insuficiente! para! fazer! frente! ao! crescimento! da! demanda! por! esses!
medicamentos!em!2011.!!

Não! obstante! a! legislação! construída! ao! longo! dos! anos! os! recursos! financeiros!

para! o! SUS! têm! sido! insuficientes! para! dar! suporte! a! um! sistema! público! universal! de!

qualidade,! portanto! é! necessário! encontrar! alternativas! para! garantir! o! aumento! de!

recursos!para!a!saúde.!

Atualmente! tramitam! no! Congresso! Nacional! projetos! que,! visando! à!

regulamentação!da!EC!n.! 29,! estabelecem!as! regras!para! a! participação!mínima!anual!

das!três!esferas!de!governo!no!financiamento!do!SUS!e!definem!o!que!são!e!o!que!não!

podem!ser!considerados!como!ações!e!serviços!públicos!de!saúde.!

O! Projeto% de% Lei% Complementar% n.% 1/2003,% de! autoria! do! deputado! Roberto!
Gouveia!(PT/SP)!aprovado!na!Câmara!dos!Deputados!em!2007,!encontraHse!atualmente!

no!Senado!Federal!(Projeto%de%Lei%da%Câmara%(PLC)%n.%89%de%2007%–%Complementar)!
para! tramitação! conjunta! com! o! Projeto! de! Lei! Complementar! do! Senado! (PLS)! n.!
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156/2007
2
! de!autoria!do! senador!Marconi!Perillo! (PSDBHGO).!Por!esse!projeto!a!União!

passaria! a! destinar! anualmente! em! ações! e! serviços! públicos! de! saúde! o! montante!

equivalente! ao! empenhado! no! exercício! financeiro! anterior,! acrescido! de! no! mínimo! o!

percentual!correspondente!à!variação!nominal!do!PIB,!adicionado!nos!exercícios!de!2008!

a! 2011! de! percentuais! da! receita! da! Contribuição! Provisória! sobre! Movimentação!

Financeira! (CPMF).! Os! percentuais! da! receita! da! CPMF! adicionados,! de! forma! nãoH

cumulativa! e! nãoHincorporável! ao! valor! mínimo! do! exercício! seguinte,! seriam:! 2008! –!

10,1788%l!2009!–!11,619%l!2010!–!12,707%l!e!2011!–!17,372%.!RegistreHse!que!a!não!

aprovação! da! continuidade! da! CPMF! em! 2008! fez! que! essa! receita! não! fizesse! mais!

parte!da!previsão!orçamentária!do!governo!federal.!

O!Projeto%de%Lei%Complementar%do%Senado%n.%121/2007%de!autoria!do!senador!
Tião!Viana! (PTHAC)! foi! aprovado! por! unanimidade! no!Senado!Federal,! definindo! que! o!

montante!mínimo!a!ser!aplicado!pela!União,!anualmente,!em!ações!e!serviços!públicos!de!

saúde! será,! no! mínimo,! 10%! de! sua! receita! corrente! bruta! excluídas! as! restituições!

tributárias,!sendo!que!essa!alocação!seria!progressiva:!8,5%,!em!2008l!9,0%,!em!2009l!

9,5%,!em!2010l!e!10%,!a!partir!de!2011.!

Com!base!no!PLS!n.!121/2007!–!Complementar,!o!orçamento!do!MS!passaria!a!ser!

de! R$! 104,02! bilhões,! isto! é,! R$! 32,52! bilhões! a! mais! do! que! está! alocado! na! Lei!

Orçamentária! Anual! 2011.! Esse! projeto! ao! ser! enviado! a! Câmara! dos! Deputados,! foi!

objeto! de! um! substitutivo,! recebendo! nova! denominação! e! número! –! Projeto% de% Lei%
Complementar%–%PLP%306/2008,%faltando,!a!apreciação!pelo!Plenário!da!Câmara!de!um!
destaque%para%votação%em%separado%para!que!o!mesmo!retorne!ao!Senado!Federal.!!

Se! aprovado! o! PLP! n.! 306/2008,! a! União! aplicará! anualmente! em! saúde,! no!

mínimo,!o!montante!correspondente!ao!valor!empenhado!no!exercício!financeiro!anterior,!

apurado! nos! termos! da! Lei! Complementar,! acrescido! de,! no! mínimo,! o! percentual!

correspondente! à! variação! nominal! do! Produto! Interno! Bruto! (PIB),! ocorrida! no! ano!

anterior!ao!da!Lei!Orçamentária!Anual,!e!do!montante!total!correspondente!ao!produto!da!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2
!O PLS n. 156/2007 define que a União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, conforme 

definidos nesta Lei Complementar, o montante mínimo correspondente a 18% de sua receita corrente líquida, 

calculada nos termos do art. 2º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. 
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arrecadação!da!Contribuição!Social!para!a!Saúde! (CSS),!criada!por!esse!PL,%calculada!
sobre! a!movimentação! ou! transmissão! de! valores! e! de! créditos! e! direitos! de! natureza!

financeira,!com!alíquota!de!um!décimo!por!cento,!não!aplicado!a!DRU.!!

No!ano!de!2008!o!CONASS!aprovou!em!sua!Assembléia!a!necessidade!de! lutar!

pela!criação!da!Contribuição!Social!para!a!Saúde!(CSS).!

Quanto!à!participação!dos!estados!e!dos!municípios!no!financiamento!das!ações!e!

dos! serviços!públicos! de! saúde,! permanecem!os!percentuais!mínimos,! de!12%!e!15%,!

respectivamente,!da!arrecadação!de! impostos!estabelecida,!e!do!DF!o!montante!deverá!

corresponder,! pelo! menos,! ao! somatório! dos! percentuais! mínimos! de! vinculação!

estabelecidos!para!os!estados!e!para!os!municípios!calculados!separadamente.!

O! Projeto! de! Lei! Complementar! (PLP)! n.! 306/2008! define! também! deduzir! da!

arrecadação!dos!impostos!a!que!se!refere!o!art.!155!e!dos!recursos!de!que!tratam!os!arts.!

157!e!159,! inciso! I,!alínea!a,!e! inciso! II,!da!CF,!as!parcelas!que! forem! transferidas!aos!

respectivos!municípios,! ficando! excluída! da! base! de! cálculo! a! distribuição! de! recursos!

definidos,!para!compor!o!Fundo!de!Valorização!dos!Profissionais!da!Educação!(Fundeb),!

que!vigorará!pelo!prazo!de!cinco!exercícios!financeiros,!contados!da!data!da!entrada!em!

vigor!da!lei!complementar.!A!dedução!proposta!acarretará!em!redução!de!recursos!à!área!

da!saúde!ao!influenciar!a!base!de!cálculo!das!receitas!sujeitas!à!EC!n.!29.!

Também!tramita!no!Congresso!Nacional!a!PEC!233/2008!que!propõe!uma!reforma!

tributária!que!trará!graves!conseqüências!ao!financiamento!das!políticas!sociais!no!Brasil,!

ameaçando!de!forma!substancial!as!fontes!exclusivas!(contribuição)!que!dão!suporte!às!

políticas! da! Seguridade! Social! (Previdência,! Saúde! e! Assistência! Social),! educação! e!

trabalho.!

! Frente!ao!exposto,!para!a!superação!do!subfinanciamento!do!setor!a!repolitização!

do!SUS!é!necessária!e!urgente!e!está!posta!no!Pacto!pela!Saúde.!O!Pacto!em!Defesa!do!

SUS! convocaHnos! a! participar! mais! intensamente,! levando! essas! questões! para! a!

discussão!no!seio!da!sociedade,!para!que,!uma!vez!informada,!defina!de!forma!clara!qual!

o!sistema!de!saúde!desejado!e!os!meios!disponíveis!para!efetiváHlol!quanto!está!disposta!

a! pagar! para! mantêHlo! e! como! atuar! politicamente! para! garantir! orçamento! público!

adequado.!


