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RESUMO
NIELSEN, F. N. Acesso à saúde pública no Brasil: uma questão de limites. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos) - Curso de Pós-Graduação em
Fronteiras e Direitos Humanos, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2021.
Esta pesquisa pretendeu demonstrar a necessidade de fixação de um limiar de custo-efetividade
ao acesso à saúde. Discutiu-se a saúde como direito fundamental, mas não absoluto em razão
da existência de limites que devem ser construídos considerando a essencialidade do direito e a
escassez dos recursos. Para tanto abordou-se a história da criação do SUS e sua concepção
sistêmica, bem como a necessidade de que essas sejam respeitadas como limites. Enfrentou-se
as questões do custo do direito à saúde e da escassez de recursos disponíveis para destacar a
necessidade de um limiar de custo-efetividade no Brasil. Os temas foram abordados a partir dos
referenciais teóricos Stephen Holmes e Cass Sunstein para demonstrar que os direitos
fundamentais, entre eles a saúde, sempre demandam ações positivas do Estado e,
consequentemente, envolvem custos que não podem ser ignorados. A pesquisa é conduzida na
interface entre direito humano e economia do direito. Como processo metodológico utiliza-se
a pesquisa documental conexa à pesquisa de dados e bibliográfica. O estudo permitiu a
interpretação de que existem limites históricos, sistêmicos e econômicos ao acesso à saúde. Por
fim, observou-se a necessidade de definição de um limiar econômico-orçamentário de custoefetividade no SUS.
Palavras-chave: Acesso à saúde; tecnologia em saúde; limite; custo-efetividade.

ABSTRACT
NIELSEN, F. N. Public health acess in Brazil: a question of thresholds. 107 p. Dissertation
(Master in Borders and Human Rights) - Postgraduate Course in Borders and Human Rights,
Federal University of Grande Dourados, Dourados, 2021.
This research aimed to demonstrate the need to set a cost-effectiveness threshold for access to
health. Health was discussed as a fundamental right, but not an absolute one due to the existence
of limits that must be built considering the essentiality of the right and the scarcity of resources.
For this purpose, the history of the creation of the SUS and its systemic conception was
addressed, as well as the need for these to be respected as limits. The issues of the cost of the
right to health and the scarcity of available resources was addressed to highlight the need for a
cost-effectiveness threshold in Brazil. The themes were approached from the theoretical
references of Stephen Holmes and Cass Sunstein to demonstrate that fundamental rights,
including health, always demand positive actions from the State and, consequently, involve
costs that can’t be ignored. The research is conducted at the interface between human rights and
legal economics. As a methodological process, documental research related to data and
bibliographic research is used. The study allowed the interpretation that there are historical,
systemic and economic limits to access to health. Finally, there are a need to define an costeffectiveness threshold in the SUS.
Keywords: Acess to health; health technology; thresholds; cost-effectiveness
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1 INTRODUÇÃO
A saúde é um direito fundamental do ser humano e está diretamente relacionada à
dignidade da pessoa humana. Não por outro motivo, encontra-se assegurada em diversos
diplomas legais, tanto nacionais quanto internacionais, desde há muito tempo.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) elaborada pela Organização
das Nações Unidas (ONU), em 1948, elencou alguns direitos entendidos como fundamentais e
universais pelos países signatários, dentre esses o direito à saúde ao consagrar, em seu art. 25,
que “Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família
saúde...”.
No mesmo diapasão, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, editada
no mesmo ano de 1948, no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), prevê
expressamente no seu art. XI que “Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por
medidas sanitárias e sociais (...) correspondentes ao nível permitido pelos recursos públicos e os
da coletividade”.
Posteriormente, em 17 de novembro de 1988, foi adotado pela OEA, o Protocolo
Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, conhecido por Protocolo de San Salvador. Tal diploma impôs aos Estados
signatários a obrigação de adotar medidas e instituir normas de direito interno para a
concretização de tais direitos. No seu art. 10, trouxe a previsão do direito à saúde e estabeleceu
que os Estados Partes a fim de tornar efetivo o direito à saúde devem reconhecê-lo como bem
público e adotar medidas para garantir esse direito, tal como o “Atendimento primário de saúde,
entendendo-se como tal a assistência médica essencial colocada ao alcance de todas as pessoas
e famílias da comunidade”.
No plano nacional, a vigente Constituição Federal de 1988, positivou a dignidade da
pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a teor do seu art.
1º, III. A dignidade da pessoa humana concretiza-se através dos direitos fundamentais, sejam
de índole defensiva (negativa), sejam os de natureza prestacional (positiva), que dela irradiam
e nela encontram seu fundamento, numa relação de interação, dentre eles o direito à saúde.
Os arts. 6º e 196 da Carta Magna estabelecem a saúde como dever do Estado e como
um direito social assegurado a todos, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Já o art. 198, II, elenca, como uma das
diretrizes do Sistema Único de Saúde, o atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
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No mesmo sentido, a Lei n.º 8.080/1990, que trata das condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde dispõe no caput do seu art. 2º que a saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício, e, no seu §2º, reza que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das
empresas e da sociedade.
Dessa forma, o direito à saúde, positivado como direito social, pode ser compreendido
como um direito fundamental, irradiado do princípio-regra da dignidade da pessoa humana,
sendo concretizável através de prestações positivas exigíveis em face do particular ou do
Estado, nas esferas federal, estadual ou municipal.
Portanto, o direito social à saúde tem a natureza de direito fundamental, não apenas por
estar inserido no Título II da Carta Magna, que elenca os direitos e garantias fundamentais,
mas, sobretudo, em razão da sua essência, vez que integra o mínimo existencial indispensável
à preservação da dignidade da pessoa humana.
O entendimento de essencialidade do direito à saúde não deve conduzir a uma conclusão
precipitada a respeito da obrigação do Estado de fornecer todo e qualquer tipo de ações e
serviços públicos de saúde disponíveis.
Há uma diferença relevante entre entender o direito à saúde como um direito social
associado à dignidade da pessoa humana e estabelecer que por conta dessa sua característica
ele deva ser fornecido sem que faça qualquer juízo limitativo e/ou se utilize de balizas objetivas
aptas a estabelecer limites a esse acesso a toda e qualquer pessoa.
Estabelecer o direito à saúde como fundamental não lhe confere o caráter de absoluto,
nem tampouco assegura seu acesso irrestrito a toda e qualquer tecnologia de saúde disponível
no mundo, sem a análise de outras condicionantes envolvidas no processo. A essas
condicionantes denominamos limiares.
O presente estudo versa sobre os limites existentes ao acesso à saúde de forma a
preservar sua característica de essencialidade sem, contudo, se desgrudar da ideia de que tal
fato não atrai ao direito à saúde a condição de direito absoluto.
A harmonia entre a fundamentalidade do direito à saúde e o acesso restrito a
determinadas ações e serviços públicos de saúde (ASPS) encontra sustentação justamente nos
limites de diversas ordens aplicados ao direito à saúde que, ao mesmo tempo, asseguram sua
característica de direito fundamental e preservam sua condição de sustentabilidade.
A Constituição Federal de 1988, amparada em documentos internacionais anteriores,
reconheceu expressamente a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, sem,
contudo, especificar explicitamente quais os limites do objeto deste direito.
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Por tal motivo, os parâmetros à efetivação do mencionado direito devem ser construídos
utilizando-se de balizas capazes de assegurar sua essencialidade sem que para tanto extrapolem
a capacidade econômica do Estado.
De acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Saúde - SIOPS referente ao estado de Mato Grosso do Sul e ao
município de Dourados por meio do sítio eletrônico do Ministério da Saúde
(www.saude.gov.br),

no

link

Assuntos

-

Repasses

Financeiros

–

SIOPS

–

Demonstrativos/Dados informados – Estados – Distrito Federal e Municípios – Cálculo do %
aplicado em Saúde – conforme LC 141/2012, utilizando-se a base de dados referente ao sexto
bimestre do ano de 2018, os valores absolutos e percentuais aplicados em ASPS pelo estado de
Mato Grosso do Sul e pelo município de Dourados são, respectivamente, de R$
1.293.715.123,64 (um bilhão, duzentos e noventa e três milhões, setecentos e quinze mil, cento
e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 98.800.864,04 (noventa e oito milhões,
oitocentos mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), correspondentes,
respectivamente, a 14,16% e 23,37% do limite constitucional mínimo, o que supera, e muito, o
mínimo constitucionalmente exigido de 12% e 15%.
Soma-se a isso o fato de que embora os números demonstrem um aumento substancial
nas despesas com o ASPS nos últimos anos, a percepção que se tem é de que a saúde não é
garantida de forma adequada pelo Estado brasileiro.
Do quadro acima apresentado, alguns raciocínios podem ser realizados, sem prejuízo de
outros possíveis: a) o serviço público de saúde é insuficiente e não atende ao mínimo necessário;
b) embora o serviço público de saúde atenda ao mínimo necessário, a população não se satisfaz
com sua cobertura e pretende ampliá-la para abranger outros tratamentos, medicamentos e
procedimentos; c) a população pretende garantir, ainda que se faça necessário utilizar da via
judicial, todo e qualquer tratamento disponível sobre saúde por meio do Sistema Único de
Saúde.
Todos esses raciocínios encontram-se envoltos na compreensão da realidade e da
extensão do fenômeno do acesso à saúde, associadas a verificação da existência de limites a ele
aplicável.
Quando alta soma de dinheiro público é destinada a um fim específico, a pesquisa que
pretende estudar a existência de limites jurídico-econômico-orçamentários a serem utilizados
como balizas para acesso à saúde encontra justificativa.
Somente com uma consideração adequada dos deveres fundamentais e dos custos dos
direitos, poderemos lograr um estado em que as ideias de liberdade e de solidariedade não se

16

excluam, antes se completem. Ou seja, um estado de liberdade com um preço moderado
(NABAIS, 2007).
Dessa forma, o presente trabalho tem justificativa no impacto social do tema, seja do
ponto de vista do cidadão que pretende ver sua pretensão assegurada, seja do ponto de vista do
Estado que pretende estabelecer um critério razoável para administrar suas demandas com
respeito ao planejamento econômico/orçamentário, como também o de contribuir para um
maior aprofundamento das discussões atinentes à temática do acesso à saúde, focando a
discussão sob o prisma dos limites, sem se desgrudar da garantia mínima do acesso à saúde.
A tentativa de estabelecer parâmetros para encontrar limites ao acesso à saúde é o ponto
diferencial do presente trabalho. A presente pesquisa aborda justamente o outro lado do acesso
à saúde, ou, em outros termos, quais os limites para que, a pretexto de garantir o acesso à saúde,
não passemos ao extremo de exigir do Estado todo e qualquer tratamento de saúde disponível
ao redor do mundo, ainda que extremamente custoso, novo e incompatível com um direito não
absoluto e de todos.
Nesse ponto, necessárias algumas reflexões, especificamente sobre a existência de
limites para o acesso à saúde e quais eles seriam. Caracterizar o direito à saúde como direito
fundamental assegura-lhe uma condição de exigibilidade, mas não estabelece um acesso
irrestrito.
Ao problematizar a existência de limites para o acesso à saúde e se propor a elenca-los,
o presente trabalho não tem a pretensão de exaurir a discussão sobre o tema, nem, tampouco,
apresentar todos os limites existente para a temática aqui tratada, posto que o tema é amplo,
complexo e suscetível a novas abordagens não alcançadas aqui. Busca-se, sim, estabelecer
alguns limites e analisa-los como a maior profundidade que os recursos disponíveis a este
pesquisador permitem.
Essa problematização está diretamente ligada ao fato de que a implementação de direitos
fundamentais envolve custos (HOLMES; SUNSTEIN, 2000) e os recursos destinados às
políticas públicas que visem concretizar os direitos fundamentais sociais, no mais das vezes,
notadamente nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, são limitados.
Dessa constatação surge a necessidade de se estabelecer balizas capazes de definir o
campo de atuação dos direitos fundamentais para que nenhum direito seja assegurado aquém
de seu mínimo, mas que também não seja garantido além das forças do Estado capazes de
efetivá-lo.
O tema não deve ser abordado unicamente pelo viés do limite mínimo, pois, assim como
é necessário estabelecer um limite mínimo abaixo do qual não se considera atendido o referido
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direito, também é imprescindível fixar um referencial máximo capaz de afastar qualquer
caracterização de direito absoluto a extrapolar as forças do Estado para assegurar a sua garantia.
Há sempre de se ter em perspectiva que o direito à saúde é assegurado mediante políticas
sociais econômicas. Tais políticas são limitadas à capacidade orçamentário-econômica e aos
recursos disponíveis e, embora possam ser questionadas sob o argumento de não atendimento
do mínimo existencial, não podem ser atacadas por não garantir todo e qualquer procedimento
necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, sob pena de desvirtuamento do
princípio do mínimo existencial para a garantia do máximo absoluto.
Nessa quadra, importante compreender a extensão da universalidade do acesso previsto
no art. 196 da Constituição Federal de 1988 com sua limitação implícita prevista nos termos a
que se refere, quais sejam, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vale
dizer, o acesso é universal às políticas públicas de saúde existentes. Dessa forma, o direito à
saúde a ser garantido pelo Estado de forma universal foi estabelecido com base em um padrão
oferecido a todos de forma indistinta, porém não foi consagrado como um direito absoluto
independentemente de qualquer outro elemento condicionante a ser considerado.
O direito fundamental à saúde e o direito coletivo de a sociedade não estar obrigada a
arcar com todos os custos necessários para a obtenção dos tratamentos mais sofisticados,
avançados e inovadores, e, ao mesmo tempo e na mesma proporção, caros é o conflito que aqui
se estabelece.
Para a solução desse conflito alguns questionamentos devem ser enfrentados, tais como:
Até que ponto o custeio de medicamentos, produtos e tratamentos de saúde que onere o erário
para além de sua capacidade econômica deve ser entendido como função assistencial do
Estado? Podem os recursos destinados aos programas de saúde ser distribuídos fora de um
critério minimamente razoável, considerando-se o conjunto da população? Há um limite
máximo para o acesso à saúde? Será que superado o acesso à saúde como mínimo existencial
não há de se estabelecer um limite máximo que assegure a manutenção do sistema com suas
características universais? A dignidade da pessoa humana está em garantir o mínimo necessário
à sobrevivência digna ou em garantir acesso ilimitado a todo e qualquer tipo de medicamento e
tratamento? O custo e a finitude dos recursos devem ser considerados na efetivação do direito
fundamental à saúde? É possível garantir um intervalo passível de efetivação do acesso à saúde
que tenha como baliza mínima a garantia de acesso pautada pelo mínimo existencial e como
limite máximo um parâmetro que congregue a reserva do possível e o respeito econômicoorçamentário?
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Portanto, diante do panorama aqui exposto, o problema que se coloca como objeto dessa
pesquisa pode ser sintetizado na seguinte pergunta: existem limites jurídico-econômicoorçamentários a serem utilizados como balizas ao acesso à saúde?
Como base no problema de pesquisa apresentado, o presente estudo objetiva demonstrar
a existência de limites jurídico-econômico-orçamentários a serem utilizados como balizas ao
acesso à saúde pública, considerando a universalidade do sistema e a fundamentalidade do
direito, conjugada com o fato de a efetivação dos direitos demandarem custos e serem limitados
os recursos.
Para atingir o referido objetivo algumas etapas imprescindíveis para a construção e
sedimentação dos argumentos utilizados para sua fundamentação serão enfrentadas. Dentre
elas: a) a análise da construção teórico-normativa do direito à saúde como direito fundamental
para identificar e distinguir a existência de garantias mínimas e limites máximos ao seu acesso,
ao mesmo tempo em que se refletirá sobre a inexistência de direito fundamental absoluto ao
acesso à saúde; b) evidenciar a existência de custos inerentes à garantia da efetivação de
direitos, especialmente ao direito à saúde, apresentando o direito econômico como uma área
possível para o estudo dos direitos sociais, em especial o direito à saúde; c) compreender o
impacto que a ausência de limite pode causar no equilíbrio jurídico entre os diversos cidadãos
do Estado e no equilíbrio econômico-orçamentário do Estado; d) pesquisar os mecanismos
balizadores assecuratórios da manutenção da universalidade do sistema de saúde, bem como
examinar o conjunto de condicionantes para a efetivação do acesso à saúde.
A pesquisa é conduzida na interface entre direito humano e economia do direito. Adotase abordagem metodológica dedutiva. Como processo metodológico de pesquisa utiliza-se a
pesquisa documental conexa à pesquisa de dados e bibliográfica.
Quanto à pesquisa bibliográfica, esta será de cunho qualitativo. Comporá o acervo
teórico autores nacionais e internacionais pertinentes à temática acesso à saúde e suas
condicionantes jurídico-econômico-orçamentária. No que concerne à pesquisa de dados e
documental, os dados serão interpretados de forma qualitativa.
O referencial teórico da presente pesquisa é balizado, principalmente, na obra de
Stephen Holmes e Cass R. Sunstein e em sua teoria dos custos dos direitos. A abordagem dos
autores, especialmente quando destacam que os direitos fundamentais sempre demandam ações
positivas do Estado e, consequentemente, envolvem custos que não podem ser ignorados,
possui um grande potencial a ser utilizado na discussão da fixação de limites para o acesso à
saúde, bem como na problematização de temas atinentes à economia até então pouco difundidos
na seara jurídica, permitindo um aprofundamento na temática abordada.
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O estudo parte do entendimento de que o acesso à saúde deve ser garantido no patamar
consubstanciado no princípio do mínimo existencial, porém, por não existir direito absoluto,
deve possuir limites.
O trabalho dissertativo está divido em três capítulos. Nos dois primeiros capítulos são
discutidas as questões de limites sob os diversos aspectos, especialmente histórico, sistêmico,
econômico e orçamentário. O último capítulo fica reservado para apresentação de diversos
limiares passíveis de serem utilizados como limite ao acesso à saúde pública.
Dentro dessa configuração o primeiro capítulo desenvolve-se iniciando pela análise da
construção teórico-normativa do direito à saúde como direito humano fundamental para
identificar a previsão, na origem, de garantias mínimas e limites máximos ao seu acesso, ainda
que implícitos.
Para tanto utiliza-se dos acontecimentos históricos para demonstrar que os mesmos
trazem consigo um limite claro que deve ser observado e que não pode ser desprezado e
esquecido quando da intepretação do art. 196 da Constituição Federal/88.
Da mesma forma, apresenta-se o conceito de sistema em que estão inseridas as
prestações de ações e serviços públicos de saúde como forma de subsidiar outro limite
apresentado no presente estudo, qual seja, a necessidade de se observar a lógica sistêmica para
garantir o direito à saúde de forma universal e igualitária.
Após, trabalha-se a questão do direito comparado apresentado exemplos de como o
direito à saúde é tratado em diversos países, todos signatários de instrumentos internacionais
que estabelecem o direito à saúde como fundamental, a fim demonstrar que a essencialidade do
direito à saúde não implica necessariamente na sua condição de direito absoluto.
Em seguida, o segundo capítulo aborda a questão da avaliação de novas tecnologias em
saúde para debater questões atinentes a incorporação, exclusão ou alteração de ações e serviços
públicos de saúde e apresentar as diversas análises nela constante para subsidiar a tomada de
decisão racional sobre o tema.
No terceiro capítulo analisa-se os principais limiares utilizados para balizar o acesso à
saúde pública e a consonância desses com o direito fundamental à saúde, passando pelo tema
da existência de custos para a efetivação de direitos fundamentais, especialmente ao direito à
saúde; do direito econômico como uma área possível para o estudo dos direitos sociais, e; dos
limites econômicos-orçamentários ao acesso à saúde.
Por fim, apresenta-se a considerações finais retomando os temas abordados nos três
capítulos de forma sintética e concluindo pela existência de limites para acesso à saúde.
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2 O DIREITO À SAÚDE E O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE NO BRASIL
2.1 A saúde pública no Brasil: o Sistema Único de Saúde – SUS e seus antecedentes
históricos
A configuração atual da saúde pública no Brasil é fruto de uma construção histórica
complexa que tratou o tema de diferentes formas e por diversas abordagens, nem sempre
convergentes. Essas diversas nuances que permeiam o tema do direito à saúde no Brasil impõe
a construção de uma base histórica sólida apta a trazer uma visão ampla dos acontecimentos
relacionados ao tema e clarear os motivos que conduziram a sua formatação atual.
Com esse objetivo, nesse tópico serão analisados e contextualizados diversos
instrumentos normativos que formam o arcabouço jurídico de sustentação do direito à saúde,
bem como os acontecimentos históricos que propiciaram sua elaboração de forma a
correlaciona-los.
Inicialmente, destaca-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)
elaborada pela Organização das Nações Unidas (ONU, 1948), que elencou dentre os direitos
entendidos como fundamentais e universais pelos países signatários, inclusive o Brasil, o direito
à saúde ao prever que “Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurarlhe, e à sua família, saúde” (art. XXV, 1).
No mesmo diapasão, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, no
âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA,1948), previu expressamente no seu art.
XI que “Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e sociais
(...) correspondentes ao nível permitido pelos recursos públicos e os da coletividade”.
Nesse contexto, verifica-se a consagração no plano internacional do direito público,
subjetivo e fundamental à saúde desde a segunda metade da década de 40 do século XX.
Embora o Brasil seja signatário das mencionadas convenções, no plano jurídico interno
somente após a Constituição Federal de 1988 o direito à saúde alcançou esse patamar. Até
então, o mencionado direito ou não recebia amparo constitucional ou era tratado de forma
fragmentada, tangencial, superficial e sem densidade jurídica.
A Constituição Imperial de 1824 não tratava expressamente do direito à saúde,
garantindo apenas os “socorros públicos” em seu artigo 179, XXXI.
A Constituição de 1891 nem isso fez, ignorando absolutamente a temática, sem sequer
mencionar qualquer aspecto relacionado como o direito à saúde.
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Por sua vez, a Constituição de 1934 trata do tema introduzindo normas programáticas e
atribuindo competência concorrente à União e aos Estados para cuidarem da saúde e da
assistência públicas, porém sem concretude. O tratamento mais efetivo sobre o tema
encontrava-se na obrigatoriedade da legislação trabalhista prever a proteção à saúde dos
trabalhadores.
Na mesma toada, a Constituição de 1937 manteve a obrigação introduzida pela Carta
anterior quanto à proteção à saúde dos trabalhadores (art. 137, l). Quanto à competência
legislativa em matéria de saúde, restringiu essa atribuição à União, deixando, contudo, a
possibilidade de delegação aos Estados (art. 16, XXVII).
A Constituição de 1946 manteve a competência privativa da União para legislar sobre
saúde (art. 5º, XV, b) e a obrigatoriedade da legislação trabalhista proteger a saúde do
trabalhador, incluindo nessa previsão a legislação previdenciária (art. 157, XIV), especificando
que tal proteção abrangia a assistência sanitária, inclusive hospitalar e médica preventiva.
A Constituição de 1967 manteve as mesmas previsões da anterior, apenas elevando ao
plano constitucional o direito do trabalhador à assistência sanitária até então relegada à
legislação infraconstitucional.
Esta configuração perdurou até a promulgação da Constituição de 1988, modificandose apenas com a instituição do Sistema Único de Saúde, num processo de progressiva
democratização da saúde, buscando-se ajustar a previsão constitucional de acesso universal à
saúde e o provimento de políticas pública que o assegurassem (VILLAS-BOAS, 2014, p. 70).
Esse contexto constitucional de frágil amparo ao direito à saúde anterior à 1988 refletiase diretamente nas políticas de saúde incipientes existentes no país. O que havia até esse
momento no Brasil era um sistema de saúde cindido em dois setores bem definidos: medicina
previdenciária e saúde pública.
O primeiro tinha ações dirigidas estritamente à saúde individual dos trabalhadores
formais empregados contribuintes da Previdência Social, voltadas, prioritariamente, para as
zonas urbanas, com foco em assistência curativa e a cargo do INAMPS (Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social), ligado ao Ministério da Previdência e Assistência
Social. O segundo direcionava-se principalmente às zonas rurais e aos setores mais pobres da
população, priorizando atividades de caráter preventivo e doenças transmissíveis, sob o
comando do Ministério da Saúde (MS) (MATTA, 2007) (PAIVA; TEIXEIRA, 2014)
(VILLAS-BOAS, 2014).
Dessa forma, somente o cidadão com vínculo formal de emprego acessava os serviços
e ações de assistência médica curativa fornecidos por entidades públicas, enquanto os demais
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dependiam exclusivamente da iniciativa privada e dos poucos serviços municipais, estaduais e
de instituições assistencialistas e filantrópicas disponíveis, como Santas Casas de Misericórdia
ou hospitais universitários.
Nítido está que até então a saúde no Brasil era prestada por um sistema dual segregado
em medicina previdenciária e saúde pública, ambas não acessíveis de forma universal.
Portanto, no Brasil, até 1988, não havia falar em universalidade das ações e serviços
públicos de saúde (ASPS).
Essa realidade fomentou o desenvolvimento do movimento, denominado sanitarista,
organizado para reivindicar mudanças na área da saúde pública e culminou com a VIII
Conferência Nacional de Saúde (CNS), ocorrida entre 17 e 21 de março de 1986, que consignou
em seu relatório final que “a Previdência Social deveria se encarregar das ações próprias de
‘seguro social’ (pensões, aposentadorias e demais benefícios) e a saúde” deveria ser “entregue,
em nível federal, a um único órgão com características novas”, para mais a frente concluir que
“A reestruturação do Sistema Nacional de Saúde deve resultar na criação de um Sistema Único
de Saúde que efetivamente represente a construção de um novo arcabouço institucional
separando totalmente saúde da previdência, através de uma ampla Reforma Sanitária” (pp. 03
e 10).1
Os termos do relatório final da mencionada conferência estabelecem o embrião de
transformação da saúde pública no Brasil. Ali está contido de forma sintética a rejeição do
sistema dual segregacionista até então vigente e a proposta transformadora de adoção de um
sistema único e universal. Pelo antagonismo das palavras que adjetivam os dois sistemas é de
se perceber que a mudança ali proposta para além de um simples aperfeiçoamento ou
melhoramento do que existia, propunha um verdadeiro rompimento com o modelo anterior para
construir um totalmente novo em seu conceito de unidade, arrojado em sua pretensão de
abrangência e estruturado em premissas diametralmente diversas.
Dessa forma, o nascimento do SUS encontra seu precedente histórico mais relevante na
VIII Conferência Nacional da Saúde que contou com ampla participação da sociedade civil e
reconheceu o direito da população de interferir no critério de alocação de recursos escassos por
meio da participação na formulação de prioridades na área de saúde (VILLAS-BOAS, 2014, p.
72).

1

Ministério da Saúde. 8ª Conferência Nacional de Saúde: relatório final. Brasília: Ministério da Saúde; 1986. De
17
a
21
de
março
de
1986.
Disponível
em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/8_conferencia_nacional_saude_relatorio_final.pdf>. Acessado em
04/07/2019.
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Suas principais ideias eram fortalecer o setor público de saúde, expandir a cobertura a
todos os cidadãos e integrar a medicina previdenciária à saúde pública, constituindo assim um
sistema único (PAIVA; TEIXEIRA, 2014).
As ideias debatidas nesse período ganharam eco na Constituição de 1988 que positivou
a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil
(art. 1º, III), concretizável através dos direitos fundamentais que dela irradiam e nela encontram
seu fundamento, numa relação de interação.
Da mesma forma, previu a saúde como dever do Estado e como um direito social
assegurado a todos, garantindo o acesso universal e igualitário às ASPS para sua promoção,
proteção e recuperação, o que deve ser feito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), que
possui como diretriz o atendimento integral (arts. 6º, 196 e 198, CF/88).
Esses dispositivos representam o núcleo orientador do SUS e compilam seus princípios
elementares (universalidade de acesso, a igualdade no tratamento e a integralidade de
atendimento). O relatório final da VIII CNS2 já o definia de forma semelhante.
Portanto, apenas com a Constituição Federal de 1988 inicia-se o processo de criação de
um sistema único, público, universal, igualitário, integral e descentralizado de saúde,
transformando-se profundamente a organização da saúde pública no Brasil pelo enfrentamento
de antigos problemas estruturais e segregacionista, tal como a separação entre saúde pública e
previdenciária (PAIVA; TEIXEIRA, 2014, p. 16).
Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 e a previsão nela contida do Sistema
Único de Saúde, posteriormente disciplinado pelo Lei n.º 8.080/90, foram as responsáveis pelo
“reconhecimento do caráter geral do direito à saúde e o respaldo para as políticas sanitárias no
Brasil” (VILLAS-BOAS, 2014, p. 67).
Para além da mudança de paradigma quanto à organização da saúde pública no Brasil,
a Constituição Federal de 1988 também estabeleceu novas bases para a compreensão da
extensão do direito à saúde e de seu acesso.
Essas duas alterações introduzidas no direito pátrio em 1988 são interdependentes e
devem caminhar unidas para que cumpram seus propósitos, pois uma estabelece abrangência
do direito à saúde e a outra como concretizá-lo em nosso sistema. Essas premissas devem
nortear a boa interpretação das normas jurídicas atinentes à saúde. Nunca podemos deixar de

2

“Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário
às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde, em todos os níveis, a todos os habitantes do
território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade” p. 4 (Ministério da
Saúde, 1986).
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ter em mente essa visão sistêmica do direito à saúde, sob pena de desvirtualização do direito à
saúde nos moldes consagrados constitucionalmente.
O legislador constitucional classificou a saúde como direito social, isto é, direito da
população que pode ser exigido judicialmente se for desrespeitado (art. 6º), mas que se efetiva,
já que todos dele devem usufruir, por meio de políticas públicas de Estado, que respeitem o
acesso universal e igualitário (art. 196) e que estejam articuladas e organizadas pelos entes da
federação de forma a constituir um sistema único (art. 198, caput) (MAPELLI JUNIOR, 2017,
p. 42).
Nesse ponto vale destacar, por relevante, que não houve definição legal de saúde pelo
legislador constituinte, pois a sua pretensão focou em estabelecer sua abrangência e sua forma
de exercício dentro de uma visão sistêmica concretizável dentro da realidade brasileira.
A contextualização histórica apresentada acerca do direito à saúde, especialmente
quanto as previsões constitucionais anteriores à 1988 e as reinvindicações existentes à época,
sobretudo, pelo movimento sanitarista, fundamentam a conclusão de que no Brasil apenas após
a CF/88 foi garantido o direito à saúde como fundamental, acessível universalmente, igualitário
no tratamento e integral no atendimento, a ser ofertado pelo Sistema Único de Saúde, em
oposição ao sistema dual até então existente que segregava medicina previdenciária e saúde
pública.
2.2 SUS: organização, funcionamento e princípios gestores
Tendo em vista que o texto constitucional de 1988 foi o primeiro instrumento legal a
unificar as ASPS, formatar um sistema capaz de englobar todas as atividades esparsas realizadas
dentro de um único regime, ampliar o público potencial destinatário e acrescentar a ideia de
unidade com diretrizes e princípios regentes próprios, formando um desenho institucional
completo, é especialmente nele que devemos buscar os fundamentos para compreender o
regime jurídico do SUS e pautar as discussões que tenham este como base, apoiando-nos
complementarmente nos demais instrumentos normativos e regulatórios que detalham o
sistema.
Dessa forma, além das diretrizes constitucionais, a atuação do SUS é orientada ainda
pela Lei Orgânica da Saúde (Lei n.º 8.080/90) que traz como pontos principais a reafirmação
da saúde como direito humano fundamental e o dever do Estado de “prover as condições
indispensáveis para seu pleno exercício”. Esclarece também que o dever do Estado quanto à
garantia da saúde consiste no estabelecimento de condições de acesso “universal e igualitário
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às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (VILLAS-BOAS, 2014, p.
72).
Analisando o SUS sob a perspectiva da importância do tratamento constitucional que
foi dado à matéria, percebe-se que a configuração que ali foi estabelecida é que deve nortear o
modelo estrutural e principiológico do sistema, ainda que regulamentado por normas
infraconstitucionais. Dessa forma, a garantia de direito à saúde não pode se desgrudar do
modelo de sistema único e dos princípios estabelecidos constitucionalmente.
Nesse sentido:
Falar em direito à saúde pública a ser garantido pelo SUS, no contexto da importância
que se pretende dar à Constituição Federal, é compreender que ela própria instituiu
um modelo jurídico regulado (princípios, diretrizes e normas específicas) que, depois,
foi integrado por normas infraconstitucionais para institucionalizar mais ainda o que
ela determinou. Não existe, assim, direito à saúde fora do modelo constitucional do
SUS (MAPELLI JUNIOR, 2017, p. 50).

O artigo 198 da CF/88 traz a ideia de que as ASPS constituem um sistema único
integrado por uma rede regionalizada e hierarquizada. Essa configuração destaca que a essência
do SUS é seu caráter sistemático/organizacional de forma que se permite concluir que as ASPS
serão ofertadas no bojo desse sistema (MAPELLI JUNIOR, 2017, p. 50). Tal constatação deve
servir de norte para discussões relacionadas ao SUS.
A compreensão da concepção do SUS como um sistema organizado por uma rede
regionalizada e hierarquizadas onde as ações e serviços públicos de saúde se desenvolverão
com base em diretrizes e princípios próprios é essencial para entender do tratamento dado pela
Constituição de 1988 ao tema da saúde. Afastada essa compreensão perde-se a essência
norteadora da garantia à saúde estabelecida constitucionalmente, desvirtuando-se por completo
o desenho do SUS.
A constituição de um sistema único tem como tônica principal a organização e
estruturação dos programas governamentais em todos os níveis de governo, de forma articulada
e pactuada (art. 198, caput, CF) (MAPELLI JUNIOR, 2017, p. 51).
A ideia de sistema é completa quando a parte depender do todo para funcionar
perfeitamente e o todo só funcionar se todas as diversas partes que o compõem estiverem
devidamente integradas. Essa mesma ideia vale para o sistema único de saúde brasileiro: só faz
sentido existirem redes regionalizadas e hierarquizadas se compuserem um todo sistêmico, da
mesma forma que o sistema como um todo necessita da integração de todas as redes
regionalizadas e hierarquizadas para funcionar.

26

Essa ideia, embora seja de fácil compreensão no plano das ideias, é de difícil e
engenhosa execução no plano concreto da realização prática, pois envolve uma complexa e
trabalhosa articulação e pactuação entre as diversas redes de diferentes esferas (municipais,
regionais, estaduais e federais) que necessitam alinhar interesses, demandas e necessidades para
permitir o perfeito funcionamento de um sistema único que prevê o acesso universal e
igualitário e tratamento integral.
Por isso é preciso entender que a articulação e a pactuação para a adequada
institucionalização do SUS se efetivam pela construção de consensos administrativos sobre o
planejamento, o financiamento e a prestação de serviços, que contemplem a organização do
fluxo do atendimento, do acesso inicial (“portas de entrada”, na linguagem consolidada na
administração pública) até assistência em saúde integral, medicamentosa, ambulatorial e
hospitalar, com a definição clara da referência e contrarreferência para serviços de maior
complexidade, objetivando instituir um sistema organizado de políticas públicas. (MAPELLI
JUNIOR, 2017, p. 51).
Faz parte da organização do SUS a definição clara de quem cuidará de qual parte das
ASPS para que com isso o sistema funcione adequada e organizadamente. Não basta para isso
que esteja prevista as ASPS se não se definir quem a realizará e quais condições.
Ademais, deve-se sempre ter em mente que muitos municípios brasileiros não dispõem
de recursos financeiros, pessoal da área de saúde e estrutura física, ambulatorial e hospitalar
para oferecer o que o SUS entende com sua atribuição. E, por outro lado, mesmo os munícipios
que possuem esses requisitos podem não ter a demanda necessária para que sua rede não fique
ociosa e demasiadamente custosa.
Essa realidade brasileira foi considerada quando da criação do modelo constitucional do
SUS, visto que seu desenho institucional pressupõe o consenso administrativo para a repartição
de competências entre as redes regionais e hierarquizada responsáveis pela execução de ações
e serviços públicos de saúde. Essa consensualidade tem por escopo garantir acesso e assistência
integral em todos os níveis de complexidade do sistema (art. 7º, II, da Lei Orgânica da Saúde,
a Lei n.º 8.080/90) (MAPELLI JUNIOR, 2017, p. 52).
A formatação do SUS está calcada na ideia de sistema organizado. Essa estruturação, e
somente ela, permite alcançar os objetivos e diretrizes estabelecidos para o SUS de acesso
universal e igualitário às ASPS e atendimento integral. Portanto, não se pode desgrudar da ideia
de sistema organizado quando se aborda qualquer temática relacionada ao SUS.
O SUS caracteriza-se pelo seu caráter sistemático, organizacional, perceptível já na
nomenclatura (art. 198, II, CF e art. 4º, LOS) e reiteradamente afirmado em diversos
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dispositivos legais que falam de ações e serviços organizados. Até mesmo o conceito de
integralidade da assistência em saúde está subscrito ao caráter sistemático, pois deve ser
garantido “em todos os níveis de complexidade do sistema” (MAPELLI JUNIOR, 2017, p. 52).
Nesse ponto precisamos destacar qual o significado de atendimento integral contido na
Constituição Federal. O primeiro ponto a frisar é que ele não é tratado no art. 196 que define a
forma como o direito à saúde deverá ser prestado, mas sim no art. 198 que trata especificamente
das ações e serviços públicos de saúde. O segundo ponto é que a CF o trata em um inciso do
caput do art. 198. Pelas regras de hermenêutica os incisos devem ser interpretados a partir do
seu artigo e não isoladamente. Dessa forma, considerando que a cabeça do artigo 198 da CF
trata das diretrizes de organização de um sistema único constituído por ações e serviços públicos
de saúde integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, somente nesse contexto se pode
falar em atendimento integral. Vale dizer, atendimento integral circunscreve ao sistema único
de saúde e deve ser entendido como atendimento em todos os níveis disponíveis dentro do
sistema, desde o atendimento básico até o de alta complexidade, sem que isso signifique direito
a todo e qualquer tratamento de saúde existente, ainda que não disponível no SUS.
Não por outro motivo, MAPELLI JUNIOR assim se manifestou sobre o tema:
Essas ponderações permitem entender sistema de saúde como um conjunto de ações
e serviços públicos articulados e contínuos, regulados e institucionalizados por
normas jurídicas (CF, LOS, Decretos, Resoluções, etc), com cada um desses
programas governamentais tendo portas de entradas definidas (acesso à assistência),
formas de tratamento padronizado (consultas, exames, procedimentos cirúrgicos,
medicação, etc) e regulação de vagas para atendimentos de maior complexidade
(sistema de referência e contrareferência). Em síntese, um fluxo de atendimento
regulado, exigência da própria Constituição Federal, que reconheceu a concepção de
políticas públicas como um conjunto organizado de ações governamentais (art. 198
da CF), condição sine qua non para atender a todos os cidadãos indistintamente, em
grande escala (2017, p. 53/54).

O fato do Sistema Único de Saúde constituir um conjunto organizado de ações e serviços
públicos de saúde previamente estabelecidos não pode ser entendido como limitação ao direito
fundamental, pois a própria Constituição Federal assim estabeleceu ao definir em seu art. 196
c/c o art. 198 que o direito à saúde seria garantido por meio do acesso universal e igualitário às
ações e serviços públicos de saúde que constituem o sistema único. Essa configuração mostrase necessária para que a ideia central de que a saúde pública seja garantida por meio de um
sistema se viabilize.
Os procedimentos técnicos-administrativos do SUS estabelecidos com base nos
princípios-normas constitucionais e firmados por meio mediante consensos administrativos que
buscam articular as ações e serviços públicos, nos moldes concebidos pela CF ao tratar de um
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conjunto de políticas públicas organizadas, tendentes a garantir a todos, em caráter universal
igualitário, a assistência em saúde, não significam restrição a direito fundamental. Antes,
constituem a essência do sistema SUS. (MAPELLI JUNIOR, 2017, p. 55).
Entendendo que a essência do SUS está em seu caráter sistêmico a forma de garantir
seu pleno funcionamento passa por estabelecer, organizar e estruturar as ASPS de forma
padronizada e uniforme como meio de assegurar o respeito aos princípios constitucionais sobre
a temática.
O Poder Público exerce seu poder regulamentador na organização e estruturação das
ações e serviços de saúde (art. 197, CF), formulando programas governamentais com o fluxo
de atendimento, da porta de entrada aos serviços de maior complexidade (sistema de referência
e contrareferência), e a padronização de exames, medicamentos e procedimentos terapêuticos
que constituem o tratamento disponibilizado de forma igualitária ou equânime a todos os
residentes no país. Dessa forma, a padronização em protocolos clínicos e listas oficiais, ao
contrário de restrição de direitos, tem caráter organizacional e propicia a unidade ou unicidade
das ações e serviços públicos de saúde (MAPELLI JUNIOR, 2017, p. 55).
A ideia é organizar o SUS de forma que os princípios constitucionais sejam respeitados
assegurando o acesso universal e igualitário, simultaneamente ao acesso integral a todos os
níveis de complexidade de atendimento.
A padronização, portanto, não é excludente de acesso integral. Os programas públicos
devem disponibilizar ações e serviços que sejam necessários para atender a saúde de uma pessoa
que busca a rede pública em todos os níveis de complexidade de atendimento para uma
determinada patologia (art. 7º, II, LOS) (MAPELLI JUNIOR, 2017, p. 56).
Nesse ponto importante gizar que a disponibilização de programas públicos para todos
os níveis de complexidade de atendimento de uma determinada patologia não equivale a
oferecer todo e qualquer forma de tratamento existente para uma determinada patologia.
Embora sutil, a diferenciação é importe para a compreensão exata da saúde pública brasileira.
Quando a Constituição Federal estabelece o atendimento integral como diretriz do SUS
quer significar que o sistema único está obrigado a fornecer diversos níveis de tratamento para
uma determinada patologia, desde o atendimento mais básico até o de mais alta complexidade,
passando pelo de média complexidade, dentro dos protocolos clínicos estabelecidos para tanto.
Bem por isso a Lei n.º 8.080/90 estabelece que a integralidade de assistência deve ser “entendida
como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais
e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” (art. 7º,
II). Em nenhum momento essa integralidade está desvinculada do sistema.
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Os protocolos não precisam abarcar todos os tratamentos disponíveis, desde que
incorporem ao menos um tratamento disponível para determinada patologia. Vale dizer, não
podem deixar de prever os diversos níveis de tratamento existentes para uma determinada
patologia, mas não está obrigado a prever todos os tratamentos existentes para aquela
determinada patologia.
Ainda dentro da padronização, importante também estabelecer e observar o fluxo de
atendimento, definindo as portas de ingresso e a forma de acesso as terapias disponíveis para
os diversos níveis de complexidade de cada caso.
Para ingressar nas Redes de Atenção à Saúde (RAS), local onde se inicia e se completa
a integralidade da assistência à saúde (art. 20), o paciente tem à sua disposição portas de
entradas específicas, que foram definidas segundo o desenho de preponderância da atenção
básica (local de acesso e condução do tratamento) que informa as políticas públicas de saúde,
de onde pode ser referenciado para ambulatórios especializados e hospitais de maior
complexidade quando necessário” (MAPELLI JUNIOR, 2017, p. 58).
A Lei n.º 8.080/90 estabeleceu que “As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da
iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente”. O Decreto n.º 7.508/11 que regulamentou a referida Lei para dispor
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência
à saúde e a articulação interfederativa, em seu art. 3º, também estabeleceu que o “SUS é
constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde
executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, mediante a participação
complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada”.
O destaque é para a forma de organização regionalizada e hierarquizada.
Ao estabelecer a organização do Sistema Único de Saúde de forma regionalizada
pretendeu-se agrupar realidades próximas a fim de melhorar organização, planejamento e
execução de ações e serviços de saúde, tanto que determinou que a regionalização deveria
ocorrer com a criação de regiões de saúde que definiu como sendo “espaço geográfico contínuo
constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades
culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de
ações e serviços de saúde”, especificou que para “ser instituída, a Região de Saúde deve conter,
no mínimo, ações e serviços de: I - atenção primária; II - urgência e emergência; III - atenção
psicossocial; IV - atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e V - vigilância em saúde”
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(art. 5º) e estabeleceu que elas “serão referência para as transferências de recursos entre os entes
federativos” (art. 6º), bem como que os “entes federativos definirão os seguintes elementos em
relação às Regiões de Saúde: I - seus limites geográficos; II - população usuária das ações e
serviços; III - rol de ações e serviços que serão ofertados; e IV - respectivas responsabilidades,
critérios de acessibilidade e escala para conformação dos serviços” (art. 7º).
De outro lado, ao estabelecer a hierarquização o decreto definiu que o acesso às ações e
serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS que referenciará para os demais
serviços de acordo com complexidade do serviço (art. 8º). São portas de entrada ou serviços de
atendimento inicial à saúde do usuário no SUS os serviços: I - de atenção primária; II - de
atenção de urgência e emergência; III - de atenção psicossocial; e IV - especiais de acesso
aberto. Novas portas de entradas poderão ser criadas pelos entes federativos mediante
justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores.
Dessa forma, para ter acesso aos serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais
especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, deve-se,
necessariamente, ter passado por um dos serviços de atendimento inicial que referenciará para os
demais, fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério
cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial,
conforme legislação vigente.
Portanto, a “integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de
Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual,
conforme pactuado nas Comissões Intergestores” (art. 20).
Essa configuração do Sistema Único de Saúde reforça a ideia de que o mesmo deve ser
visto que sob o prisma da unidade do sistema que para ser respeitado deve observar o sistema
como um todo organizado, completo, harmônico, complexo, interligado e interdependente.
2.3 O SUS e seu financiamento
O financiamento das ações e serviços públicos de saúde no Brasil encontra previsão
constitucional e regulamentação em dispositivos normativos para definição de suas fontes de
receita e estabelecimento da estrutura para aplicação dos recursos disponíveis.
O artigo 198 da Constituição Federal de 1988, após explicitar as diretrizes do SUS,
estabelece que a forma de financiamento abrangerá recursos do orçamento da seguridade social,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
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Dois pontos importantes constam desse dispositivo. O primeiro é que o financiamento
abrange, entre outros, recursos do orçamento da seguridade social que por definição
constitucional, “compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos
e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social” (art. 194 da CF). O segundo é que o financiamento do SUS é responsabilidade comum
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
O parágrafo segundo do art. 198 detalha que a União, os estados, o Distrito Federal e os
municípios destinarão, anualmente, em ASPS recursos mínimos derivados da aplicação de
percentuais calculados sobre o produto da arrecadação de seus impostos e de outros recursos
específicos, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios, quando
tratar de Estados e Distrito Federal.
Essa determinação de vinculação e estabelecimento da base de cálculo e dos percentuais
mínimos de recursos orçamentários destinados ao SUS foi introduzida pela Emenda
Constitucional n. 29, de 13 de setembro de 2000. Com isso, desde então, os entes federados são
obrigados a destinar um valor mínimo para financiamento do SUS.
Vale destacar que a vinculação de recursos para o SUS embora já constasse da proposta
da Comissão Nacional da Reforma Sanitária (CNRS) no percentual equivalentes a 10% do PIB
somente foi introduzido pela Emenda Constitucional n.° 29/2000 e regulamentada pela Lei
Complementar n.º 141/2012.
Prevê, ainda, o art. 198 da CF/88, em seu parágrafo terceiro, que Lei Complementar
estabelecerá os mencionados percentuais mínimos – passíveis de reavaliação, por LC, pelo
menos a cada cinco anos, bem como os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à
saúde destinados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e dos estados destinados a
seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais e as
normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal,
estadual, distrital e municipal.
Essa previsão constitucional foi concretizada com a Lei Complementar n.º 141, de 13
de janeiro de 2012, que em seu art. 6º estabelece o percentual mínimo de 12% para os estados
e para o Distrito Federal quando este desempenhar atribuições inerentes aos estados e de 15%
para os municípios e para o Distrito Federal quando atuar na competência típica de município.
Também definiu as normas para calcular o referido montante mínimo a ser aplicado, os critérios
de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos estados, ao Distrito Federal
e aos municípios, e dos estados destinados aos seus respectivos municípios, visando à
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progressiva redução das disparidades regionais, as normas de fiscalização, avaliação e controle
das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.
A Lei Complementar n.º 141/2012 foi regulamentada pelo Decreto n.° 7.827, de 16 de
outubro de 2012 que dispôs sobre os procedimentos de condicionamento e restabelecimento
das transferências constitucionais, bem como os procedimentos de suspensão e
restabelecimento das transferências voluntárias da União, nos casos de descumprimento da
aplicação dos recursos em ações e serviços públicos de saúde de que trata a LC n. 141/2012.
A Emenda Constitucional n. 86, de 17 de março de 2015, alterou o inciso I do §2º do
art. 198 da Constituição Federal referente ao valor mínimo e as normas de cálculo do montante
mínimo a ser aplicado, anualmente, pela União em ações e serviços públicos de saúde,
estabelecendo o percentual de 15% (quinze por cento) calculado sobre a receita corrente líquida
do respectivo exercício financeiro, bem como definiu que será cumprido progressivamente em
cinco anos, a partir de 2016. Determinou a inclusão, para fins de cumprimento do montante
mínimo aplicados pela União, dos recursos destinados para a área de saúde oriundos da
exploração de petróleo e gás natural e das emendas individuais.
A base de cálculo para definição do percentual mínimo para os estados é composta pela
receita de impostos líquida (ITCMD; ICMS; IPVA; IRRF; multas e juros de mora dos impostos;
dívida ativa dos impostos; e, multas, juros e outros encargos da dívida ativa) somada à receita
de transferências constitucionais e legais (cota-parte Fundo de Participação dos Estados; cotaparte IPI-Exportação e desoneração ICMS – LC87/96) e deduzida das transferências
constitucionais aos municípios (parcela do ICMS repassada aos municípios (25%), parcela do
IPVA repassada aos municípios (50%) e parcela da cota-parte do IPI-Exportação repassada aos
municípios (25%)).
Por sua vez, a base de cálculo para definição do percentual mínimo para os municípios
é composta pela receita de impostos líquida (IPTU; ITBI; ISS; IRRF; multas e juros de mora
dos impostos; dívida ativa dos impostos; e, multas, juros e outros encargos da dívida ativa)
somada à receita de transferências constitucionais e legais (cota-parte Fundo de Participação
dos Municípios; cota-parte ITR; cota-parte IPVA; cota-parte ICMS; cota-parte IPI-Exportação
e desoneração ICMS – LC87/96).
Já o caso do Distrito Federal possui receitas orçamentárias tanto tipicamente estaduais
quanto municipais. Assim, a depender da correspondência desses componentes, aplica-se o
percentual mínimo de vinculação de 12% (doze por cento) dos estados ou 15% (quinze por
cento) dos municípios e, no mínimo, 12% do produto da arrecadação direta dos impostos que
não possam ser segregados em base estadual e em base municipal.
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Importante observar que está compreendida, na base de cálculo dos percentuais dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, qualquer compensação financeira proveniente de
impostos e transferências constitucionais previstos no §2º do art. 198 da Constituição Federal,
já instituída ou que vier a ser criada, bem como a dívida ativa, a multa e os juros de mora
decorrentes dos impostos cobrados diretamente ou por meio de processo administrativo ou
judicial.
Afora esses limites mínimos, frisa-se que as Constituições ou Leis Orgânicas dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios podem fixar percentuais superiores aos
estabelecidos na LC n. 141/2012 para aplicação em ações e serviços públicos de saúde.
O fluxo dos valores destinados à saúde s repasses dessas verbas, a União repassa os
valores ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão
Ministério da Saúde, para ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde. Os recursos da
União serão transferidos aos demais Entes da Federação e movimentados, até a sua destinação
final, em contas específicas mantidas em instituição financeira oficial federal. A movimentação
dos recursos repassados aos Fundos de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
deve realizar-se, exclusivamente, mediante cheque nominativo, ordem bancária, transferência
eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil,
em que fique identificada a sua destinação e, no caso de pagamento, o credor. O Fundo de
Saúde, instituído por lei e mantido em funcionamento pela administração direta da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios, constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora
dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados
diretamente às unidades vinculadas ao Ministério da Saúde. O repasse dos recursos será feito
diretamente ao Fundo de Saúde do respectivo Ente da Federação e, no caso da União, também
às demais unidades orçamentárias do Ministério da Saúde.
Dessa forma, a Constituição, a Emenda Constitucional 86/15 e a legislação que a
regulamentou conferiram relevância ao tema da saúde ao estabelecerem um limite mínimo que
deverá ser obrigatoriamente aplicado, ainda mais quando fixaram esse percentual em quase 1/8
da receita dos estados e da União e em quase 1/7 das receitas dos municípios.
Para além disso, a Lei Complementar n.º 141/2012 também previu normas para
fiscalizar a gestão da saúde (seção IV) e evitar que a complexidade da base de cálculo ou outros
artifícios fossem utilizados para possibilitar o não cumprimento do limite constitucional.
Ao assim proceder, a referida Lei complementar conferiu um mínimo de efetividade ao
direito à saúde que então passou a gozar de um sistema que deveria receber ao menos um aporte
financeiro preestabelecido passível de efetiva fiscalização.
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Nesse ponto, vale ressaltar que quando se analisa questões complexas, como o SUS,
diversos indicadores devem ser estudados conjuntamente para que se obtenha uma conclusão
mais aprofundada, mas a análise da métrica aqui debatida permite trazer à discussão um
parâmetro inicial relevante no estudo do direito à saúde, especialmente quanto ao respeito ao
preceito constitucional e a aferição a capacidade potencial do sistema em garantir a
integralidade real aos seus beneficiários.
Dentre as normas estabelecidas, consta que o Ministério da Saúde manterá sistema de
registro eletrônico centralizado das informações de saúde referentes aos orçamentos públicos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluída sua execução, garantido
o acesso público às informações e estabelecendo como um dos requisitos mínimos a
obrigatoriedade de registro e atualização permanente dos dados pelas três esferas de governo
(art. 39).
Dessa forma, a LC n.º 141/12 institucionalizou o SIOPS e o estabeleceu como uma
ferramenta disponibilizada aos gestores do SUS, de alimentação obrigatória e acesso público,
para o registro eletrônico centralizado e atualizado das informações referentes aos orçamentos
públicos em saúde da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Possibilitou, com isso, a
organização e disponibilização de dados e informações sobre receitas totais e despesas com
ASPS, de forma a viabilizar o monitoramento da aplicação de recursos no SUS (Nota Técnica
n.º 9/2019 – CSIOPS/DESID/SE/MS).
O SIOPS franqueou o acesso a informações detalhadas, amplas e variadas das receitas
e despesas relacionadas à política pública de saúde instrumentalizada de forma concentrada em
um único sistema, facilitando a análise e coleta de dados. O sistema é de acesso público e
divulga dados apresentados pelos gestores do SUS bimestralmente, relativos ao ano vigente,
bem como possibilita a consulta de dados relativos a anos anteriores. O fato de o sistema
condensar diversas informações qualificadas em um único instrumento o credencia a ser
utilizado como parâmetro idôneo para a fiscalização do cumprimento do princípio
constitucional da aplicação mínima de recursos em ASPS instrumentalizado pela LC n.º 141/12.
2.4 A inexistência de direito fundamental à saúde absoluto no contexto do SUS
A Constituição Federal consagra em seu artigo 198, II, como diretriz desse mencionado
sistema o atendimento integral. Vale dizer, não é suficiente o oferecimento de ASPS dentro de
um sistema devidamente organizado, mas é necessário também que esse sistema seja apto a
fornecer um atendimento integral.
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Atendimento integral deve ser bem compreendido para que não se extrapole o sentido
originariamente conferido ao mesmo dentro de um contexto histórico existente e dele se
desgrude totalmente a ponto de alterar o sentido pretendido quando de sua inserção no texto
constitucional e nos demais textos normativos.
Para alcançar esse sentido, necessário se faz rememorar o contexto de cisão,
diferenciação e restrição na prestação de ASPS existentes antes da criação do SUS. Dessa
forma, quando se reivindicou mudança no mencionado contexto histórico o que se pretendeu
foi que as ASPS fossem ofertadas universalmente, sem distinção de destinatários e não apenas
em relação à saúde básica, mas também em relação à medicina de média e alta complexidade,
possibilitando um atendimento integral em todas as áreas de complexidade.
Dessa forma, o que se objetivou com essa diretriz constitucional foi afastar a ideia de
que o oferecimento de apenas um conjunto de prestações assistenciais básicas era suficiente
para assegurar o direito à saúde.
O princípio da integralidade do atendimento, portanto, surgiu no contexto da reforma
como um contraponto ao contexto institucional da saúde até então dividido em saúde pública e
medicina previdenciária, objetivando o comprometimento do Estado na garantia de todo e
qualquer tipo de atenção à saúde, do mais simples ao mais complexo (da vacina ao transplante)
(MATTA, 2007). Isso não significa necessariamente todo e qualquer tratamento, mas sim um
atendimento integral nas diversas áreas da medicina e em seus diversos níveis de complexidade,
sem os quais o cidadão fica desassistido.
Vale dizer, a concepção de atendimento integral encontra seu significado originário não
na ideia de um direito à saúde absoluto, mas sim na obrigatoriedade de o Poder Público integrar
serviços preventivos e curativos desarticulados à época para fornecer ao usuário do sistema de
saúde uma assistência em todos os níveis de complexidade (MAPELLI JÚNIOR, 2017, p. 63).
A qualidade de direito fundamental por si só não torna o direito à saúde absoluto,
mormente por depender de uma organização imprescindível para concretização que deve estar
apoiada em estrutura administrativa bem projetada e em perfeito estado de funcionamento,
assim como de aporte financeiro apto a tornar possível as ASPS previstas e manter todo o
sistema.
Nesse ponto, necessário lembrar que o princípio da integralidade deve ser harmonizado
com os princípios da universalidade e igualdade para que todos sejam respeitados. Não há como
defender a integralidade de atendimento sem que seja possível oferece-la de forma igualitária a
todos os que dela necessitem.
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Bem por isso, o entendimento de que integralidade corresponde a todo e qualquer
tratamento existente conflita com a lógica do SUS, pois “O paradigma do direito de todos e
dever do Estado (art. 196, CF) na perspectiva da integralidade (...) não significa que não existam
limites ou contornos jurídicos ao direito à saúde, decorrentes da organização sistemática dos
programas públicos do SUS” (p. 61) 3.
Importante compreender que o SUS possui uma organização jurídico-administrativa e
técnico-sanitária complexa, mas com uma natureza sistêmica que lhe confere lógica e assegura
harmonia. Relegada essa sua característica fundamental haverá pequenos benefícios pontuais à
custa de uma desarmonia sistêmica generalizada.
A interpretação sistêmica dos dispositivos da CF, da LOS e do Decreto regulamentador
coloca como regra geral para o acesso a medicamentos e insumos terapêuticos do SUS a
obrigatoriedade de ingresso na rede pública de saúde, de prescrição por médico vinculado ao
SUS, de observância da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e dos
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) ou relação específica complementar, e
retirada dos medicamentos nas farmácias públicas, o que está de acordo com o desenho
constitucional do SUS como um sistema organizado em regiões e níveis de complexidade, a ser
percorrido por seu usuário segundo seus regramentos técnicos e administrativos.
É nesse sentido que pode ser compreendido o posicionamento do Procurador da
República Marlon Alberto Weichert, a respeito do princípio da integralidade, segundo o qual
os residentes no Brasil são na realidade usuários em potencial do SUS até que ingressem nele,
aí sim estabelecendo uma relação jurídica com o SUS que lhes dá direito ao atendimento
integral, conforme regras e procedimentos específicos (MAPELLI JÚNIOR, 2017, p. 69).
Nesse contexto, a integralidade deve ser entendida como disponibilização de
atendimento nos diversos níveis de complexidade e nas variadas especialidades médicas e não
como sinônimo de acesso a toda e qualquer ação e serviço de saúde existente. Integralidade não
existe sem que o mesmo tratamento possa ser ofertado a todos que dele necessitarem em
respeito aos princípios da universalidade e igualdade que devem conviver harmonicamente com
aquela diretriz. Portanto, a integralidade encontra limites na natureza sistêmica do SUS e deve
compatibilizar, de um lado, o não oferecimento de tudo e, de outro, a garantia de atendimento
em todos os níveis de complexidade para, com isso, evitar o aniquilamento do sistema e, ao
mesmo tempo, assegurar sua solidez.
3

MAPELLI JÚNIOR, Reynaldo. Judicialização da saúde: regime jurídico do SUS e intervenção na
administração pública. 1ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017.
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Um primeiro indicador para possibilitar o estabelecimento de balizas que viabilizem o
encontro desse intervalo ideal de funcionamento do sistema é o limite constitucional mínimo
para a aplicação em ASPS. É insuficiente apenas garantir o direito à saúde envolto em princípios
de universalidade, igualdade e integralidade sem que o sistema criado para viabilizá-lo possua
capacidade de concretizá-lo nesses exatos termos. O SUS precisa ter uma capacidade financeira
mínima que lhe garanta solidez e potencialidade de cumprimento do comando constitucional.
Essa preocupação está presente na legislação ao estabelecer o percentual mínimo para aplicação
em ASPS e definir sua base de cálculo, mas, acima de tudo, ao prever instrumento de registro
eletrônico centralizado de informações de saúde de alimentação obrigatória capaz de permitir
o monitoramento da aplicação de recursos no SUS.
A integralidade de atendimento deve encontrar significação na compatibilização entre
o não oferecimento de todo e qualquer ação e serviço público de saúde e a garantia do direito
fundamental à saúde em todos os níveis de complexidade, sob pena de, por um lado extrapolar
as forças do sistema estabelecido e, consequentemente, aniquila-lo, e, por outro, o sistema ser
desprovido de recursos mínimos a ponto de a integralidade valer apenas como conceito formal,
sem repercussão prática.
O desafio está em encontrar esse ponto de equilíbrio e, com isso, harmonizar todo o
Sistema Único de Saúde. Para isso é necessário que se estabeleça métricas capazes de atestarem
esses limites e, consequentemente, definirem o intervalo harmônico para funcionamento do
sistema.
Estabelecer o direito à saúde como fundamental e o SUS calcado nos princípios da
universalidade e igualdade de acesso e integralidade de atendimento não assegura
automaticamente acesso à saúde sem a análise de outras condicionantes envolvidas no processo
de implementação, especialmente a harmonização do sistema por meio da definição de um
ponto de equilíbrio consistente em um intervalo ideal para o seu funcionamento.
Como forma de encontrar balizas aptas a demarcarem esse intervalo harmônico para
funcionamento do sistema, necessárias algumas reflexões sobre o limite a ser aplicado em ASPS
como parâmetro a conferir solidez ao SUS e a aferir a capacidade potencial do sistema em
garantir a integralidade real, para com isso estabelecer referências na concretização do direito
à saúde.
Nada adianta a legislação assegurar o direito à saúde com acesso universal, igualdade
de tratamento e integralidade de atendimento se o SUS não possuir capacidade suficiente para
concretizar a previsão constitucional.
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Essa capacidade decorre necessariamente da robustez do sistema que está atrelada
diretamente ao aporte financeiro a ele destinado e aos custos dele decorrentes. Não por outro
motivo, a legislação tratou detalhadamente da necessidade de se instituir um limite mínimo a
ser destinado à saúde e de se estabelecer a base de cálculo desse limite, da mesma forma que
tratou das ações e serviços de saúde oferecido pelo SUS em todos os níveis de complexidade.
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3 A SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL E A AVALIAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS
3.1 Ações e serviços públicos de saúde (ASPS) e medicamentos disponíveis no SUS:
relações existentes (RENASES e RENAME), incorporação, exclusão ou alteração de
tecnologia em saúde pelo SUS
A previsão constitucional de que a saúde é direito de todos e dever do Estado a ser
garantido por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção
e recuperação4 conduz necessariamente ao aprofundamento do estudo das ações e dos serviços
públicos de saúde oferecidos à população, bem como de suas incorporações, exclusões ou
alterações.
De início, vale rememorar o entendimento desenvolvido no capítulo anterior de que a
integralidade a que estão sujeitos as ações e serviços públicos de saúde deve ser entendida como
disponibilização pelo Sistema Único de Saúde de atendimento igualitário nos diversos níveis
de complexidade e nas variadas especialidades médicas para todos que necessitarem,
observando-se, com isso, os princípios da universalidade e da igualdade. Jamais como sinônimo
de acesso a toda e qualquer ação e serviço de saúde existente.
Outro não é o motivo para o Decreto n.º 7.508/2011 ao dispor sobre a organização do
Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, prever que a “integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na
Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual,
conforme pactuado nas Comissões Intergestores”5.
Portanto, a integralidade encontra limites na natureza sistêmica do SUS e deve
compatibilizar, de um lado, o não oferecimento de tudo e, de outro, a garantia de atendimento
em todos os níveis de complexidade de forma igualitária para todos os residentes no Brasil
objetivando com isso evitar o aniquilamento do sistema e, ao mesmo tempo, assegurar sua
solidez. O dilema que se apresenta é encontrar o ponto de equilíbrio capaz de bem cumprir tal
intento.
Fixada essa premissa, pavimenta-se o caminho para uma abordagem mais densa das
ações e serviços públicos de saúde. Sob esse aspecto dois eixos distintos e complementares
devem ser estudados. O primeiro deles diz respeito à relação de medicamentos, ações e serviços

4
5

Art. 196 da CF/88.
Art. 20 do Decreto n.º 7.508/2011.
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de saúde já existente e em vigor no Sistema Único de Saúde e o outro aborda a incorporação,
exclusão ou alteração de tecnologia em saúde que pode vir a ser incorporada pelo SUS.
Enquanto o primeiro trata especificamente daquilo que já está constituído e serve como
parâmetro para aplicação imediata em benefício de todos de forma indistinta, o segundo está
no plano da possibilidade de absorção de tecnologias diversas das atualmente existentes no SUS
a ser disponibilizada para toda a população de forma universal e igualitária.
Esses dois eixos convivem em uma relação de complementariedade de forma que a
existência de uma previsão anterior que não mais atenda adequadamente o enfrentamento de
determinada doença ou a não existência de qualquer previsão de ação ou serviço de saúde para
uma doença específica impulsiona a busca pela incorporação, exclusão ou alteração de
tecnologia em saúde pelo SUS.
Embora complementares, os eixos devem ser entendidos como distintos para fins de
estudo e de reflexo de sua aplicação prática. O primeiro gera um direito subjetivo exigível do
Estado e não comporta maiores discussões sobre a obrigatoriedade de fornecimento. As
questões nesse eixo restringem-se a falta de disponibilização de determinada ação ou serviço já
previstos.
Já o segundo eixo pode ser entendido como um aprofundamento do conteúdo do direito
à saúde de efeitos futuros a ser estudado em conjunto com diversos aspectos de variadas áreas
do conhecimento que possibilitem uma visão ampla sobre a possibilidade de ser incorporado
pelo SUS e ofertado de forma universal e igualitária a todos.
As questões discutidas nesse contexto são complexas e exigem o diálogo entre diversas
áreas do conhecimento para se alcançar a melhor solução possível para o atual momento
histórico. Dentro desse eixo, necessário ainda distinguir ações ou serviços de saúde existentes
e medicamentos disponíveis e que precisam ser excluídos e alterados daqueles
inexistentes/indisponíveis que se busca incorporar, pois o primeiro caso diz respeito a um
aperfeiçoamento do que já está disponível no SUS enquanto que o segundo toca na ausência de
disponibilização de ações ou serviços de saúde no sistema.
Feita essa necessária distinção, inicio por abordar as relações de medicamentos, ações
e serviços de saúde já existente e em vigor no SUS e que servirão de base para as futuras
modificações pretendidas.
Ao tratar do tema o Decreto n.º 7.508/11 estabelece que as ações e serviço de saúde,
bem como os medicamentos disponíveis no SUS são aqueles previstos na Relação Nacional de
Ações e Serviços de Saúde – RENASES e na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais –
RENAME.
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A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES compreende todas as ações
e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde
enquanto que a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a
seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de
agravos no âmbito do SUS, acompanhado do Formulário Terapêutico Nacional (FTN) que
subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos6.
No âmbito nacional, compete ao Ministério da Saúde, observadas as diretrizes pactuadas
pela Comissão Intergestores Tripartite, dispor sobre a RENASES e a RENAME, FTN e Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, bem como consolidar e publicar suas atualizações a cada dois
anos. Tal disposição contém, ainda que de forma implícita, a previsão de que as mencionadas
relações, formulários e protocolos devem ser constantemente atualizados em observância a
evolução técnico-científica da medicina.
As responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes da RENASES e da
RENAME serão pactuadas entre os entes federativos nas Comissões Intergestores, podendo,
inclusive, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarem relações específicas e
complementares7. A consulta das relações atualizadas está disponibilizada na internet para acesso8.
Interessante mencionar que a atual função da lista RENAME de ser uma lista de
tecnologias financiadas pelo SUS tem origem a partir da publicação do Decreto n.º 7.508/2011.
Até então a sua função era servir como uma lista de medicamentos e outros insumos
farmacêuticos para atender as necessidades prioritárias de assistência à saúde da maioria da
população (YUBA, 2018, p. 48).
Compreendida a existência das listas RENASES, RENAME, do respectivo Formulário
Terapêutico Nacional (FTN) e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), bem
como que essas são as ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS de forma universal e
igualitária esgota-se para os fins deste trabalho o primeiro aspecto a ser abordado nesse item.
Porém, como antes destacado, em razão da previsão implícita da necessidade de
atualização constante das relações de ações e serviços de saúde, bem como de medicamentos,
necessário se faz entender como essa atualização deve ser realizada. Nesse ponto, aborda-se a
incorporação, a exclusão ou a alteração de tecnologia em saúde pelo SUS em todas as suas
complexidades.

6

Art. 21 e 25 do Decreto n.º 7.508/2011
Art. 21 a 29 do Decreto n.º 7.508/2011.
8
Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf e
http://conitec.gov.br/veja-a-relacao. Acessado em 01/04/2021.
7
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Ações e serviços públicos de saúde e medicamentos são soluções colocadas à disposição
de profissionais, pacientes e entes para enfrentamento das diversas questões de saúde que
acometem a população brasileira. Para que essas sejam as mais modernas e eficientes possíveis,
há a necessidade de constante avaliação de tais tecnologias para verificação de qual deve ser
incorporada, excluída ou substituída do sistema público.
Nesse ponto, importante entender tecnologia em saúde como conhecimento aplicado
com escopo de promover a saúde, prevenir e tratar as doenças e reabilitar as pessoas,
abrangendo, entre outros, medicamentos, equipamentos, produtos para a saúde, procedimentos,
sistemas organizacionais, educacionais, de informação e de suporte e os programas e protocolos
assistenciais por meio dos quais a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população
(Ministério da Saúde, 2014, p. 14).
Tecnologia em saúde pode ser considerada a aplicação prática de conhecimentos para
prover cuidado à saúde, abrangendo máquinas ou aparelhos, procedimentos clínicos e
cirúrgicos, fármacos e sistemas, que englobam tanto elementos materiais quanto os seus
processos e elementos humanos realizando procedimentos de prevenção, assistência ou
reabilitação, bem como o saber fazer destes recursos humanos (TRINDADE, 2006, p. 2-3).
Dessa forma, pode-se entender que tecnologia em saúde está presente em todos os níveis
de atenção à saúde: da prevenção ao tratamento de alta complexidade, motivo pelo qual a sua
utilização correta e a atualização constante das informações sobre elas são imprescindíveis para
a tomada de decisão sobre quais deverão integrar e/ou permanecer no rol de ASPS do SUS. Não
por outro motivo, as tecnologias em saúde devem ser constantemente avaliadas, seja as novas
ou as em utilização.
Essa avaliação é feita por meio de um processo científico, imparcial e multidisciplinar
envolvendo diversas áreas do conhecimento a fim de avaliar as consequências do uso de
determinada tecnologia em saúde no horizonte temporal e fornecer subsídios aptos a orientar a
tomada de decisão.
A Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) é um processo multidisciplinar que usa
métodos explícitos para determinar o valor de uma tecnologia de saúde em diferentes pontos de
seu ciclo de vida. O objetivo é informar a tomada de decisão a fim de promover um sistema de
saúde equitativo, eficiente e de alta qualidade9.

9

Disponível em: <http://htaglossary.net/health-technology-assessment>. Acessado em 04/03/2021.
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O surgimento dos programas de ATS no mundo estão diretamente ligados à necessidade
de aperfeiçoamento do processo de alocação de recursos destinado a introduzir tecnologias
custo-efetivas nos sistemas de saúde (LIMA et al, 2019, p. 1719).
Aplicando-se esses conceitos para a ATS no âmbito do Sistema Único de Saúde, podese entender que o escopo final das avaliações é municiar os formuladores de políticas de saúde
pública sobre as implicações do desenvolvimento, difusão e uso de tecnologias nos sistemas de
saúde. (YUBA, 2018, p. 2). Bem por isso, o uso de ATS para incorporação, alteração ou
exclusão de ASPS ou medicamentos é imprescindível e atualmente é adotado de forma
institucionalizada em diversos países.
O Office of Technology Assessment (OTA), vinculado ao Congresso americano, foi a
primeira instituição de avaliação de tecnologia em saúde criada. Entretanto, apenas com a
criação e projeção internacional da agência inglesa NICE – National Institute for Clinical
Excellence, em 1999, é que a ATS recebeu destaque. No mesmo período, o fortalecendo da
institucionalização da ATS possibilitou o surgimento de diversas agências internacionais e
impulsionou a criação de uma rede internacional das agências de avaliação de tecnologia em
saúde, rede INAHTA (International Network of Agencies for Heath Technology Assessment),
para aprimorar a troca de informações e cooperação entre as agências (YUBA, 2018, p. 3). O
Brasil atualmente é membro da INAHTA.
A avaliação de tecnologias em saúde é regida por métodos similares de estudo em
diferentes partes do globo terrestre, entretanto tal fato não conduz à conclusão de que
necessariamente haverá a mesma solução em diferentes países para uma determinada
tecnologia, isso porque, embora os princípios, as formas e os dados médico-científicos sejam
os mesmos, o contexto e os dados comparativos, econômicos e orçamentários que alimentam
esses estudos são diversos, bem como o destino do estudo é específico para determinado sistema
de saúde, conduzindo a diferentes desfechos.
No Brasil, a ATS começou a ganhar corpo com a criação do Departamento de Ciência
e Tecnologia do Ministério da Saúde (DECIT), em 2000 e com a criação dos Conselhos e
Grupos de Trabalhos que se seguiram. Entretanto, até 2006, o processo de incorporação de
tecnologias no SUS não estava formalizado no país, situação que somente mudou com a
instituição da Comissão para Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde – CITEC.
A CITEC inicialmente estava vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), mas,
posteriormente, com a publicação da Portaria MS/GM n.º 2.587/2006, passou a constituir a
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) e sua composição continha
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representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Em termos procedimentais, a submissão de propostas de incorporação de tecnologias ao
CITEC limitava-se a dois bimestres por ano e eram apreciadas de acordo as prioridades do
Ministério da Saúde, sem prazo máximo definido para análise, recomendação e oferta de
tecnologias ao SUS. Não havia obrigatoriedade de realização de consulta pública sobre as
demandas avaliadas, da mesma forma que também não havia previsão de participação de
representantes da sociedade na composição da Comissão (CAPUCHO et al., 2012. p. 217-218).
Dessa forma, não existia a transparência necessária que esse procedimento exige, seja por
inexistir ordem ou prazo máximo para análise, seja por não permitir a participação externa.
Buscando aprimorar conjunto de atividades gestoras relacionadas com os processos de
avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e retirada de tecnologias do
sistema de saúde institui-se a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS)
por meio da Portaria n.º 2.690/2009.
Seu objetivo principal era maximizar os benefícios de saúde a serem obtidos com os
recursos disponíveis, assegurando o acesso da população a tecnologias efetivas e seguras, em
condições de equidade. Para tanto, fomentava, entre outros aspectos, o fortalecimento do uso
de critérios e processos de priorização da incorporação de tecnologias, considerando aspectos
de efetividade, necessidade, segurança, eficiência e equidade e possuía como uma de suas
diretrizes o aprimoramento do processo de incorporação de tecnologias.
Essa regulamentação passou a orientar os diferentes atores do sistema de saúde na
decisão sobre as atividades relacionadas à avaliação, incorporação, utilização, difusão e retirada
de tecnologias no sistema de saúde (YUBA, 2018, p. 50).
Várias das balizas necessárias para uma avaliação de tecnologia em saúde já estavam
presentes nesses regramentos, embora ainda não houvesse um procedimento legalmente
sistematizado com etapas, requisitos e prazos definidos.
Essa experiência brasileira com a CITEC, embora distante da ideal, contribuiu para o
avanço das discussões acerca da necessidade de institucionalizar um modelo de processo de
incorporação de tecnologias em saúde que fosse amparado legalmente e que definisse de forma
clara e transparente o procedimento a ser observado por quem pretendesse incorporar, alterar
ou excluir tecnologias em saúde no sistema público brasileiro.
A busca por soluções legais para o aprimoramento do processo de incorporação de
tecnologias do SUS apresentou-se ainda mais imprescindível a partir do momento em que a
crescente judicialização da saúde exacerbou a insuficiente estrutura e organização da CITEC

45

para atender às pressões envolvendo ações de produtores, pacientes, prescritores, sociedades,
associação de portadores de doenças e do próprio Judiciário (YUBA, 2018, p. 53).
Essa solução legislativa ocorreu com a aprovação da Lei n.º 12.401, de 28 de abril de
2011, que alterou a Lei n.º 8.080/90, a Lei Orgânica da Saúde, para incluir dispositivos sobre a
incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do SUS (CAPUCHO, H. et al., 2012. p. 218),
passando o Brasil a ter a ATS institucionalizada como critério indispensável para a tomada de
decisão sobre a incorporação de tecnologias em saúde no SUS.
A referida legislação aperfeiçoou o sistema de incorporação tecnológica no SUS,
institucionalizando-o de maneira mais consistente ao criar: a) um procedimento administrativo
específico contemplando ampla discussão científica e participação da comunidade; b) a
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)
(MAPELLI JÚNIOR, 2017, p. 76).
Passou a estabelecer, em seu art. 19-Q, ser atribuição do Ministério da Saúde,
assessorado pela CONITEC, nos termos do Decreto n.º 7.646/11, a incorporação, a exclusão ou
a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a
constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.
Portanto, a incorporação, a exclusão e a modificação de tecnologias no SUS é atribuição
do Ministério da Saúde que, por meio de avaliação da CONITEC, deve promover a criação e a
alteração periódica de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) e da Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), nos termos do Decreto n.º 7.646, de 21 de
dezembro de 2011 (art. 4º), para acompanhar os avanços das ciências médicas (MAPELLI
JÚNIOR, 2017, p. 77).
Comparativamente, a criação da CONITEC trouxe algumas mudanças em relação à
CITEC, tais como: a) a ampliação na composição do plenário; b) a adoção de prazos fixos para
análise das demandas; c) a divulgação dos relatórios no sítio da Comissão para realização de
consultas públicas.
A ampliação dos representantes no plenário da CONITEC antes restrito aos
representantes das secretarias do Ministério da Saúde e da ANS e ANVISA, conferiu a
característica de comissão do SUS à CONITEC e não mais de comissão interna do Ministério
da Saúde como era a CITEC, possibilitando o direcionamento de suas recomendações a todo o
SUS (YUBA, 2018, p. 5 e CAPUCHO et al., 2012. p. 217-218).
Da mesma forma, possibilitou um amplo processo de comunicação com universidades,
gestores do SUS, agentes do direito, profissionais de saúde e sociedade de modo produzir e
divulgar informação de qualidade acessível e atualizada, reduzindo a assimetria de informação
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e favorecendo a participação da sociedade brasileira na importante decisão de escolher o melhor
modelo de alocação e uso de tecnologias para o sistema de saúde que é de todos (CAPUCHO
et al., 2012. p. 221).
No trabalho de assessoramento do Ministério da Saúde, a CONITEC deve abordar,
necessariamente, nos seus relatórios dois pontos: a) as evidências científicas sobre a eficácia, a
acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do
processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de uso, e; b) a
avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já
incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou
hospitalar, quando cabível.
Esses dois aspectos são a base da avaliação de tecnologia em saúde e são
imprescindíveis ao devido municiamento dos tomadores de decisão e fundamentais aos
sistemas públicos de saúde, como o SUS, possibilitando ao Estado o bom desempenho de seu
mister de selecionar tecnologias de saúde que se mostrem mais adequadas ao seu grau de
desenvolvimento, disponibilidade de infraestrutura existente nas regiões sanitárias,
conformação e qualificação de recursos humanos, preferências e cultura, bem como
possibilitem tratamentos seguros e efetivos à sua população (CAPUCHO et al., 2012. p. 221).
Apesar de a experiência em ATS no Brasil ser recente e estar normatizada desde 2011,
encontram-se mais similaridades do que diferenças do processo conduzido pela CONITEC em
relação à países que tem programas de ATS reconhecidos no cenário internacional, como
Austrália, Canadá e Reino Unido, o que pode ser evidenciado pelo fato da legislação vigente
enquadrar-se em todos os critérios estabelecidos como relevantes para estruturação de um
programa de ATS. Da mesma forma, a estrutura e o funcionamento da CONITEC são similares
aos das agências dos mencionados países (LIMA et al, 2019, p. 1720).
Para formalizar o requerimento de incorporação, a exclusão e a alteração de novos
medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo
clínico ou de diretriz terapêutica é previsto a instauração de processo administrativo que deverá
ser concluído em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, contado da data em que foi
protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 90 (noventa) dias corridos, quando as
circunstâncias exigirem.
A previsão de lapso temporal fixo, pré-definido e claro é um aspecto importante a se
destacar na avaliação em tecnologias em saúde introduzida pela legislação, pois assegura a
previsibilidade de data para término do processo, conferindo segurança aos que dele pretendem
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fazer uso e certeza de que os requerimentos adequadamente protocolados tramitarão com a
cadência necessária para chegarem a uma conclusão dentro do período estabelecido.
O procedimento estabelecido, além das disposições inerentes ao processo
administrativo previstas na Lei n.º 9.784/99, deve possibilitar: a) a apresentação pelo
interessado dos documentos e, se cabível, das amostras de produtos, na forma do regulamento,
com informações necessárias para atender as exigências obrigatórias de análise objetivando a
incorporação, exclusão ou alteração; b) realização de consulta pública que inclua a divulgação
do parecer emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, e; c) a
realização de audiência pública, antes da tomada de decisão, se a relevância da matéria justificar
o evento.
Ademais, a lei em comento prevê a vedação de dispensação, pagamento, o
ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento sem registro na
ANVISA.
Esse dispositivo legal foi um marco para o Brasil, pois estabeleceu critérios e prazos
para a incorporação de tecnologias no sistema público de saúde, além de vedar a incorporação
de tecnologias no SUS que não possuam o registro prévio na Anvisa. Questões até então não
disciplinadas em nosso ordenamento jurídico.
O procedimento de incorporação tecnológica pela CONITEC passa pelas seguintes
etapas: (1) instauração de processo administrativo contendo a demanda de incorporação,
exclusão ou alteração de tecnologias em saúde no SUS; (2) análise da conformidade
documental; (3) emissão de relatório pelo Plenário da Comissão; (4) consulta pública; (5)
decisão final pelo Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do MS, que poderá
ser precedida por audiência pública; (6) publicação da decisão em Diário Oficial da União
(DOU). A oferta ao SUS é efetivada, pelas áreas técnicas, no prazo máximo de 180 dias, a partir
da publicação da decisão de incorporação da tecnologia em saúde ou da publicação do protocolo
clínico e diretriz terapêutica5.
O procedimento administrativo para incorporação tecnológica tem um rito específico,
compreendendo a iniciativa por qualquer interessado, prazo determinado e instrução com
realização de consultas e audiência públicas, de forma a conferir ao processo transparência e
participação da comunidade (MAPELLI JÚNIOR, 2017, p. 77).
Importante destacar que o trabalho da CONITEC não termina com a publicação da
portaria de incorporação de uma tecnologia, pois há ainda um caminho até que a tecnologia
esteja, de fato, disponibilizada para o paciente que dela necessita. De acordo com o Decreto nº
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7.646/2011, a partir da publicação da decisão de incorporar uma tecnologia em saúde, há um
prazo máximo de 180 dias para que seja efetivada a sua oferta aos pacientes do SUS.
A CONITEC desde a sua criação tem se esforçado significativamente na avaliação de
propostas de inclusão de tecnologias no SUS, elaborando Pareceres Técnico-Científico (PTC)
embasados em evidências científicas com o objetivo de atualizar os procedimentos terapêuticos
do SUS (MAPELLI JÚNIOR, 2017, p. 77).
Os números disponibilizados pela CONITEC dão conta de que houve 541
recomendações desde sua criação, média de mais de 60 por ano. Destas 320 foram pela
incorporação, 171 pela não incorporação e 50 pela exclusão. Constata-se também que
atualmente estão em análise 38 demandas10.
Esses dados estatísticos reforçam a ideia de que o estabelecimento de uma sistemática
abrangente para o tratamento das ATS no Brasil, definindo forma de procedimento, conteúdo
exigido e prazo de encerramento, trouxe um avanço significativo para o tema da incorporação
de tecnologia em saúde, permitindo-se conhecer previamente o caminho a ser percorrido por
quem pretende ver determinada tecnologia incorporada ao sistema público de saúde brasileiro
e desvelando-se, assim, de forma clara e precisa e, com a transparência que se deseja, todo o
procedimento a ser observado.
Embora a incorporação pelo SUS de novos medicamentos seja o aspecto do dispositivo
legal que mais se destaque, o artigo 19-Q também trata da exclusão ou a alteração pelo SUS de
novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de
protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.
Note-se que o referido artigo trata de forma abrangente as tecnologias em saúde, seja
para incorporar, seja para excluir ou alterar, não só os medicamentos, mas também os produtos
e procedimentos, assim como os protocolos clínicos e diretrizes terapêutica.
Nesse ponto, importa destacar que ao assim proceder o artigo tratou de forma idêntica
o procedimento para modificação de toda e qualquer forma de tecnologia em saúde utilizada
pelo Sistema Único de Saúde, estabelecendo as etapas a serem cumpridas como requisitos
necessários a permitir o processamento dos requerimentos com objetivo de viabilizar a
apreciação de seu conteúdo.
O procedimento estabelecido pelo dispositivo legal, embora muito salutar e com
diversos aspectos positivos como mencionado, é meramente uma sequência de etapas a serem
cumpridas para possibilitar a avaliação do conteúdo subjacente ao requerimento feito. Para além
10
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do estudo limitado ao procedimento é importante refletir também sobre os aspectos inerentes
ao conteúdo dos pedidos e os questionamentos que deles emanam. Esse é o ponto a ser
trabalhado nos itens subsequentes.
3.2 Dilemas sobre incorporação e alteração das ASPS
As novas tecnologias em saúde criadas e submetidas à incorporação bem com a
alteração das ações e serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde jamais devem ser
analisadas apenas sob o aspecto único e exclusivo do benefício potencial gerado. É evidente
que os avanços tecnológicos em saúde merecem atenção e devem ser considerados na análise
de incorporação, porém, para além deles, outros aspectos estão envolvidos e não podem ser
relegados sob pena de comprometimento da robustez da análise realizada.
Em um contexto utópico-idealista em que não existe condicionantes de qualquer ordem,
o aprimoramento técnico-médico-científico representa elemento suficiente para a incorporação
da nova tecnologia em saúde que o introduz. Entretanto, para além do imaginário ideal, a
realidade se apresenta diversa e impõe limitações das mais variadas ordens.
Uma delas é o risco associado à nova tecnologia. Embora os benefícios sejam
destacados quando da apresentação de uma nova tecnologia em saúde, eles sempre estão
imbricados a algum tipo de risco, seja em maior ou em menor proporção. Por isso, os riscos não
devem ser negligenciados quando da análise de incorporação de novas tecnologias em saúde.
Da mesma forma, novas tecnologias em saúde demandam elevada quantia em dinheiro
aplicada em pesquisa e desenvolvimento para viabilizá-la e, consequentemente, dentro de uma
economia livre de mercado, refletirá no preço final de sua aquisição.
Mais do que a simples repercussão no preço final, quando se trata de sistema de saúde
público subsidiado por recursos finitos, o elevado custo das novas tecnologias impacta não só
o orçamento dos países, mas também restringe o acesso aos serviços de saúde, visto não ser
possível garantir a todos todas as intervenções (SANTOS, 2010, p. 13).
Dessa forma, quando da análise de incorporação de novas tecnologias em saúde os
custos também devem ser avaliados.
Quando analisados conjuntamente, não raras vezes, esses diversos aspectos colidirão,
seja por haver benefício associado a elevados riscos, seja por haver benefício associado a
elevado custo, ou ainda, seja por haver benefício associado a elevado risco e custo.
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Nesse cenário, em uma realidade de recursos finitos e com grande demanda para
incorporação de tecnologias cada vez mais caras, o dilema de qual solução adotar assolará o
tomador de decisão que buscará por subsídios sólidos que embasem sua decisão.
Nesse contexto, a utilização de recursos para custear o tratamento de pacientes com uma
doença impossibilita que os mesmos sejam destinados para outros usos em potencial,
acarretando situações em que a escolha de uma tecnologia poderá implicar na impossibilidade
de aquisição de outra.
Para amenizar essa possibilidade, torna-se necessário maximizar os ganhos em saúde
obtidos por meio do uso dos recursos disponíveis, e, para isto, a tomada de decisão deve apoiarse em avaliações criteriosas que levem em consideração aspectos clínicos e econômicos.
Quando confrontado o aspecto médico com a realidade econômica é possível que
tecnologia superior em termos médico-científicos seja mantida fora das listas de referência do
SUS pelo fato de os custos de incorporação não compensarem o ganho de qualidade
proporcionado (MORAES, 2018, p. 52).
Essa situação toca diretamente na questão do custo de oportunidade compreendido
como a possibilidade de não provisão de determinados programas ou tecnologias em razão da
aplicação de recursos em programas ou tecnologias diversas. Isso porque o custo de uma
tecnologia não se restringe apenas aos recursos diretamente ligados à sua aquisição e oferta à
população, mas também deve abarcar a mensuração do valor de todas as demais atividades que
deixaram de ser ofertadas em razão daquela escolha (Diretrizes metodológicas: Diretriz de
Avaliação Econômica, 2014, p. 15).
Como o valor disponível para utilização em tecnologias em saúde de forma ampla é
finito, a escolha de alocação de verba em uma determinada tecnologia implica na redução do
montante originário e, consequentemente, em uma menor quantidade de recursos disponíveis
para que seja oportunizado o atendimento das demais tecnologia em saúde.
Compete então ao gestor ter em mente ao tomar suas decisões a consciência de que elas
se baseiam em custo de oportunidade e que a alocação em determinada tecnologia implicará
necessariamente em diminuição de possibilidade de alocação em outra.
Quando se coloca em perspectiva a questão do custo de oportunidade e da finitude dos
recursos, ganha importância a alocação eficiente dos recursos como forma de otimização de sua
utilização. Para minimizar os custos de oportunidade e obter um emprego ótimo dos recursos
disponíveis é imprescindível uma alocação eficiente de recursos (Diretrizes metodológicas:
Diretriz de Avaliação Econômica, 2014, p. 15)

51

A análise desses e de outros fatores e não apenas dos benefícios da nova tecnologia
conduz a uma tomada de decisão racional sobre sua incorporação no sistema público de saúde,
amenizando ao máximo interferências que possam não primar pelo interesse público.
Sob um prisma, o desenvolvimento e aprimoramento da tecnologia em saúde
proporciona melhora na qualidade da saúde da população e redução nas taxas de mortalidade
de um número considerável de doenças, porém, de outro lado, a grande oferta destas novas
tecnologias exige que no processo de tomada de decisão para disponibilização ao sistema de
saúde sejam avaliados além dos benefícios, seus riscos e custos. Somente assim haverá
promoção do uso racional das tecnologias em saúde (CAPUCHO et al., 2012. p. 215).
Compreendido que as tecnologias em saúde além dos benefícios possuem riscos e
custos, a consequência direta é que ao menos esses três aspectos devem ser analisados para
incorporação de uma tecnologia no sistema público de saúde. Como esses aspectos envolvem
conhecimentos diversos e de variadas áreas, a avaliação para incorporação possui um caráter
interdisciplinar.
Ao tratar do tema Capucho afirma:
O processo de escolha para fins de incorporação surge como área do conhecimento
interdisciplinar, contemplando o funcionamento e impacto dos produtos e serviços,
programas ou políticas de saúde na promoção, manutenção e produção dos serviços de saúde
(CAPUCHO, H. et al., 2012. p. 216).

Diversas foram as inovações estabelecidas pela Lei 12.401/11 ao tratar da ATS
destacando-se a análise das solicitações de incorporação de tecnologias baseada em evidências,
levando em consideração aspectos como a eficácia, acurácia, efetividade, segurança da
tecnologia, além de avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação
às tecnologias já existentes.
Essas análises que compõe a ATS subsidiam o enfrentamento de dilemas e fornecem
diversos elementos imprescindíveis para uma tomada de decisão sobre incorporação de
determinada tecnologia.
Quando se exige uma análise baseada em evidências está se estabelecendo que estudos
sobre a eficácia, acurácia, efetividade e segurança da tecnologia devem ser apresentados de
forma a demonstrar os benefícios reais da nova tecnologia em detrimento da até então existente.
Aspecto importante da análise baseada em evidências é que muitas vezes tecnologias
apresentadas pela indústria como novas não agregam ganho terapêutico efetivo, são as
denominadas tecnologias me-too. Vale dizer, são tecnologias que quando comparadas com as
já existentes no mercado não apresentam grandes benefícios qualitativos. Muitas vezes
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profissionais influenciados pelo agressivo trabalho de marketing da indústria passam a
prescrever tais medicamentos como se fossem efetivas novidades, mas que, como visto, não
agregam benefícios terapêuticos. Em situações como essas, em que a discussão se trava em
ambiente no qual a aparência de novidade pode enganar, ganha ainda mais relevância a
consideração da relação custo-efetividade. (MORAES, 2018, p. 48).
Da mesma forma, tendo em vista que as inovações tecnológicas não trazem apenas
benefícios, mas também riscos, estes também devem ser apresentados para que sejam
escrutinados e apreciados.
A incorporação, exclusão e alteração pelo SUS de tecnologias em saúde e a constituição
ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas serão precedidas de processo
administrativo previsto no Decreto 7.646/2011 que se inicia com o protocolo pelo interessado
na Secretaria-Executiva da CONITEC e deverá ser acompanhado, dentre outros documentos
obrigatórios, de evidência científica que demonstre que a tecnologia pautada é, no mínimo, tão
eficaz e segura quanto aquelas disponíveis no SUS para determinada indicação e de estudo de
avaliação econômica comparando a tecnologia pautada com as tecnologias em saúde
disponibilizadas no SUS.
Para cada processo haverá deliberações do Plenário da CONITEC que serão convertidas
em registros, separados por tipo de recomendação, numerados correlativamente e subscritos
pelos membros presentes na reunião, na forma de relatório que deverão considerar as evidências
científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, produto ou
procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a
autorização de uso; a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação
às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar,
ambulatorial ou hospitalar, quando cabível; e o impacto da incorporação da tecnologia no SUS.
Esses estudos todos devem ser apresentados e avaliados pela CONITEC para emissão
de suas recomendações e abrangem aspectos técnicos-científicos e econômico-orçamentário.
Quanto aos aspectos técnicos-científicos os principais tipos de estudos são de Revisão
Sistemática com ou sem meta-análise e o Parecer Técnico-Científico, ambos avaliam a eficácia,
acurácia, efetividade e segurança da tecnologia em saúde.
Para análise dos aspectos econômico-orçamentários dois são os principais estudos, quais
sejam: a) Avaliação Econômica Completa, abrangendo estudos de custo-efetividade, custoutilidade, custo-minimização e custo-benefício, que objetiva avaliar a eficiência da tecnologia
em saúde, por meio de análise comparativa que pondera os custos dos recursos aplicados e os
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desfechos em termos de saúde e; b) Análise de Impacto Orçamentário que avalia o incremento
ou redução no desembolso relacionado à incorporação da tecnologia em saúde.
Importante destacar a complexidade envolvida nas análises de ATS no modelo previsto
pela Lei n.º 12.401/2011 e regulamentada pelo Decreto n.º 7.646/2011 buscando justamente
abranger os diversos aspectos constantes de uma nova tecnologia em saúde, vale dizer, não só
a verificação de seus benefícios, mas também seus riscos, no aspecto médico-científico, bem
como seus custos e impactos financeiros, no aspecto econômico.
Embora a complexidade da elaboração do estudo demande análise de especialistas em
cada uma das áreas de conhecimento envolvidas na produção de um estudo para incorporação
de ATS, a tomada de decisão não pode ser analisada de forma segmentada, mas sim deve
considerar a integralidade do estudo para correlacionar as diversas avaliações constantes do
estudo e promover as interações que são imprescindíveis quando se está diante de um sistema
único de saúde de acesso universal e igualitário e com atendimento integral.
Encerrada a análise dos estudos apresentados, efetuadas as consultas públicas
necessárias e concluído o relatório de recomendação da CONITEC, o processo será
encaminhado pela Secretaria-Executiva da CONITEC ao Secretário de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde para decisão.
Com a ATS subsidiada de robustos elementos de um grupo diverso de áreas do
conhecimento é chegado o momento da tomada de decisão, não sem que se enfrente alguns
dilemas. Toda tecnologia, e as tecnologias em saúde não fogem a essa regra, possuem, além
dos benefícios, riscos e custos. A incorporação ou alteração de ASPS, embora tenha o aspecto
dos benefícios, não deve jamais se afastar das discussões atinentes aos seus riscos e custos.
Em um mundo ideal a simples melhora das questões técnicas médicas que acarretassem
benefícios já seria motivo suficiente para incorporação da nova tecnologia. Ocorre que no
mundo real convivemos com restrições das mais diversas ordens, inclusive econômicoorçamentárias.
Nessa perspectiva, a tomada de decisão deve ser precedida do enfrentamento de
discussões sobre quanto estamos dispostos a pagar como sociedade para incorporações de
inovações em tecnologia de saúde e quais são as consequências distributivas práticas das nossas
escolhas como sociedade.
Essa análise pode conduzir à difícil decisão de não incorporação de determinada
tecnologia comprovadamente mais evoluída sob o aspecto médico-científico. Porém se essas
questões não forem enfrentadas, podemos chegar a um fim ainda mais trágico de aniquilação
do Sistema Único de Saúde.
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Outro ponto a ser enfrentado na decisão de incorporação diz respeito a questão estrutural
de um sistema disponível para mais de 200 milhões de habitantes residentes em diferentes
regiões de um país com dimensões continentais e que, por isso mesmo, possui diferentes
realidades associadas às peculiaridades regionais e locais.
A utilização de evidência médico-científica para definição de incorporação de
determinada tecnologia não basta quando as condições reais de aplicação dessa tecnologia
(ambientais, sociais, culturais e estruturais) são demasiadamente diferentes a depender da
região do país ou da localidade. Esses aspectos também devem ser considerados quando da
decisão.
O dilema da incorporação e alteração das ASPS somente pode ser racionalmente
solucionado se amparado em avaliação de tecnologia em saúde elaborada com elementos
técnico-científicos tanto médicos quanto econômicos capazes de conferir robustez à decisão a
ser tomada.
3.3 A Avaliação de Tecnologia em Saúde como subsídio para a tomada de decisão
racionais sobre novas tecnologias
A Avalição de Tecnologia em Saúde (ATS) é um procedimento de análise complexo
que abrange diversas áreas do conhecimento e fornece subsídios sólidos para embasar a tomada
de decisão pelo órgão que detém essa competência. Entretanto, o simples fato de as ATS
fornecerem subsídios para a tomada de decisão não significa que toda decisão relacionada a
nova tecnologia precedida de ATS está imune a distorções das mais diversas ordens.
Os estudos apresentados para incorporação de uma determinada tecnologia tentam ao
máximo se aproximar da realidade utilizando-se de técnicas de modelagem para projetarem o
futuro vindouro. Embora exista uma técnica científica em sua adoção, a estimativa projetada no
estudo pode não se concretizar nos exatos termos estabelecidos no modelo.
Entretanto, se de um lado não se pode descartar a falibilidade do sistema, de outro, a
elaboração e análise acurada da ATS pode proporcionar uma decisão racional embasada nos
melhores elementos técnicos disponíveis sobre o tema. Não por outro motivo, bem compreender
a ATS, os elementos que a compõe e sua função e aplicabilidade prática é importante quando
se trata de sistema público de saúde.
Historicamente, dentro de uma perspectiva temporal, pode-se identificar a expansão e
difusão da ATS em países desenvolvidos a partir da década de 1970 umbilicalmente ligada à
elevação da introdução de novas tecnologias em saúde decorrente da expansão da atenção à

55

saúde e do desenvolvimento científico e tecnológico da área da saúde (CAPUCHO et al., 2012.
p. 217).
Para fins didáticos, pode-se segmentar períodos temporais com o fim de melhor
representar a forma e a fase em que a expansão e difusão da ATS ocorreram. Nesse sentido, a
ATS pode ser dividida em três fases: a primeira delas representa o seu fortalecimento como
campo científico de forma a assegurar robustez aos dados obtidos em seus estudos e pode ser
identificado como o período compreendido entre 1978 a 1987; a segunda fase pode ser
categorizada como o período de legitimação da ATS nas políticas como forma de contribuir
para a temática da introdução, alteração e exclusão de tecnologia em saúde e abarca os anos de
1988 a 2002; e, por fim, a terceira fase compreende a institucionalização e desenvolvimento
internacional da ATS que ocorreu com a criação de agências em diversas partes do mundo com
competência exclusiva para tratar de ATS e fornecer aos gestores avaliações apoiadas em
sínteses do conhecimento científico disponível sobre a eficácia, efetividade e eficiência de
tecnologias oferecidas para o mercado, especialmente a partir de 2003 (NOVAES e SOÁREZ;
2020, p. 1-2).
Considerando que a incorporação de tecnologias especialmente em sistemas de saúde
universais como é o caso do SUS tem importantes implicações políticas, econômicas,
administrativas e sanitárias (CAPUCHO et al., 2012. p. 217), pode-se identificar que as
agências situam-se na fronteira entre a pesquisa e a política, habilitando-se a prover respostas
cientificamente sólidas, transparentes e legítimas às demandas de diferentes setores da sociedade amparadas em ATS, de forma a representar um dos exemplos mais acabados de políticas
que fundamentam sua legitimidade e força política na neutralidade do conhecimento científico
(NOVAES e SOÁREZ; 2020, p. 1-2).
Países que possuem um sistema público de saúde sólido e que vivenciam o dilema da
alocação de atenção à saúde em circunstâncias de recursos finitos foram decisivos para o
fortalecimento da ATS. Austrália, Canadá e Reino Unido são exemplos de países na vanguarda
da utilização de evidências científicas para comparação de efetividade e custo-efetividade para
fins de tomada decisão acerca da incorporação, utilização e abandono de medicamentos e
produtos para a saúde em seus sistemas públicos de saúde (SANTOS, 2010, p. 62).
A ATS é uma prática institucionalizada que pretende identificar e explicitar conjuntos
de critérios que podem contribuir para a decisão da destinação dos escassos recursos, em
contextos específicos. Nessa medida, dentro de uma ideia base de racionalidade técnicocientífica, toda ATS deve possuir ao menos três pilares a serem observados. O primeiro deles é
considerar a evidência, compreendida como informação ou conhecimento verdadeiro,
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amparado em base científica. O segundo é possuir critérios definidos para avaliação. E o
terceiro é adotar métodos padronizados aos processos. Apoiada nesses pilares a ATS intenciona
criar condições de legitimidade social para superar os conflitos de interesses sempre presentes
na incorporação de tecnologias em sistemas de saúde (NOVAES e SOÁREZ, 2020, p. 2).
Seu principal objetivo é:
(...) auxiliar os gestores em saúde na tomada de decisões coerentes e racionais quanto à
incorporação de novas tecnologias, evitando a introdução de tecnologias cujo valor é incerto
para os sistemas de saúde e optando por uma abordagem política responsável (accountable)
pelas decisões para a população (LIMA et al, 2019, p. 1710).

Em ATS diversas áreas do conhecimento se fazem presentes. Essas áreas do
conhecimento quando abordadas interdisciplinarmente de forma a propiciar a interação entre
os diversos enfoques teóricos próprios de cada área da ciência podem possibilitar uma decisão
que consiga transmitir uma visão mais ampla e profunda para um determinado objeto.
Dessa forma, quando a ATS relaciona conhecimentos sobre aspectos técnico-científicos
de eficácia, acurácia, efetividade e segurança de determinada tecnologia em saúde com aspectos
econômico-orçamentários de custo-efetividade dos recursos aplicados, desfechos em termos de
saúde e incremento ou redução no desembolso relacionado à incorporação da tecnologia em
saúde, amplia-se a racionalidade da decisão a ser tomada sobre a incorporação.
A avaliação econômica em saúde visa a responder basicamente duas grandes questões.
A primeira delas é se a estratégia de saúde em estudo é vantajosa quando comparada com
alternativas que poderiam ser implementadas com estes recursos. A segunda é se estamos
cientes e de acordo que os recursos sejam usados desta maneira e não de outra (VANNI et al,
2010, p. 2544). Esses questionamentos são enfrentados pelos dois principais aspectos
analisados pela ATS: clínico-médico e econômico-orçamentário.
Quando se avalia questões relacionadas a eficácia, acurácia, efetividade e segurança de
determinada tecnologia em saúde prioriza-se o aspecto clínico-médico e busca-se avaliar as
vantagens da alternativa em relação às demais tecnologias disponíveis. Por outro lado, quando
se aprecia questões relacionadas à custo-efetividade/custo-utilidade enfoca-se aspectos
econômico-orçamentários. A conjugação de ambos os aspectos conduz à uma análise
aprofundada da tecnologia em estudo.
Nesse sentido:
É relevante, então, avaliar o benefício e os custos que as novas tecnologias produzem,
visando promover o uso daquelas mais custo-efetivas, restringir ou retirar aquelas menos
custo-efetivas ou obsoletas. Assim, talvez se alcance um gerenciamento mais efetivo dos
escassos recursos, possibilitando aumentar o acesso aos serviços (TRINDADE, 2006, p. 37).
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Dessa forma, pode-se dividir a ATS em duas áreas de estudos específicos: estudo de
evidência médico-cientifica e estudos de avaliação econômica e orçamentária. Ambos
compõem a avaliação de tecnologia em saúde e se inter-relacionam, mas possuem finalidades
específicas.
O estudo de evidência médico-científica busca demonstrar a eficácia, a acurácia, a
efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto da avaliação.
Enquanto que os estudos de avaliação econômica e orçamentária buscam comparar os
benefícios e os custos da tecnologia em estudo em relação às tecnologias já incorporadas, bem
como o impacto da incorporação da tecnologia no SUS.
Avaliação econômica é a denominação atribuída a um conjunto de técnicas avaliativas
desenvolvido para analisar de forma comparativa duas ou mais tecnologias/programas/ações
por meio da mensuração sistemática de custos e resultados de cada uma delas com o objetivo
principal de fornecer aos tomadores de decisão informações econômicas sobre os custos dos
recursos aplicados e sobre as consequências obtidas em termos de saúde, avaliando os prós e
contras de uma nova tecnologia em relação as alternativas disponíveis e contribuindo para as
decisões sobre a priorização de intervenções e alocação de recursos (VANNI et al, 2010, p.
2543 e Diretrizes metodológicas: Diretriz de Avaliação Econômica, 2014, p. 15).
Segundo a Diretriz do Ministério da Saúde sobre Avaliação Econômica:
Toda avaliação econômica deve estar orientada por uma questão de estudo bem definida.
Essa questão ajudará a determinar o escopo, o desenho da pesquisa e a técnica mais
apropriada, permitindo a elaboração de um relatório que seja adequado para informar as
decisões e evitar esforços desnecessários na condução do trabalho. O acrônimo PICO (patient
or population, intervention, comparison, outcome – em português, paciente ou população,
intervenção, comparação e desfecho) frequentemente é usado para identificar os pontos
importantes de uma questão de pesquisa e orientar a estratégia de busca. Além desses itens,
em uma análise econômica, é preciso também definir a perspectiva do estudo (para quem o
estudo é feito; o leitor principal) e o horizonte temporal considerado (Diretrizes
metodológicas: Diretriz de Avaliação Econômica, p. 15).

A análise econômica de tecnologias em saúde pode ser de duas espécies: parcial ou
completa. Na primeira, o estudo contempla a descrição ou a análise dos custos e pode conter
informações sobre o desempenho de uma determinada tecnologia, sem, contudo, haver
comparação dos custos e das consequências para a saúde entre duas ou mais alternativas. Já na
avaliação econômica completa a tônica é a análise comparativa de custos e benefícios entre as
alternativas consideradas. Como a avaliação econômica completa possui o elemento
comparativo sua utilização deve preferir a anterior quando os estudos destinarem a incorporação
ou substituição de novas intervenções no sistema de saúde (Diretrizes metodológicas: Diretriz
de Avaliação Econômica, 2014, p. 15)
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A avaliação econômica completa em razão de sua característica comparativa pressupõe
uma escolha entre intervenções possíveis, assumindo a escassez de recursos e pode ser dividida
em quatro tipos principais: a) análise de custo-efetividade; b) análise de custo-utilidade; c)
análise de custo-minimização ou otimização, e; d) análise de custo-benefício. Cada tipo de
análise possui características próprias e elementos diferenciadores. Os custos invariavelmente
são medidos em unidades monetárias. A diferença encontra-se na forma de aferição do
benefício clínico: ou por unidade naturais simples, ou por unidades naturais ajustadas pela
qualidade de vida ou de incapacidade, ou, por fim, por unidades monetárias.
A análise de custo-efetividade (ACE) afere as consequências em saúde em unidade
natural do benefício clínico das alternativas de procedimentos ou programas sob comparação,
sem qualquer abordagem relacionada a sua associação à qualidade de vida. Por unidade natural
de benefício clínico pode-se entender, por exemplo, anos de vidas ganhos ou número de mortes
evitados (Diretrizes metodológicas: Diretriz de Avaliação Econômica, 2014, p. 15 e SANTOS,
2010, p. 45).
Diferentemente, a avaliação de custo-utilidade (ACU) adota como unidade de medida
do benefício clínico potencialmente alcançável pela tecnologia em saúde analisada a
combinação de tempo de vida associada à qualidade de vida. Para mensurar essa utilidade
adota-se a medida de anos de vida ajustados pela qualidade (AVAQ ou QUALY, quality
adjusted life years, na sigla em inglês) ou anos de vida ajustados por incapacidade (AVAI ou
DALY, disability adjusted life years em inglês) (Diretrizes metodológicas: Diretriz de
Avaliação Econômica, 2014, p. 15).
Confrontando essas duas avaliações econômicas percebe-se que a ACU busca aferir a
qualidade do desfecho em saúde produzido ou evitado enquanto que a ACE enfoque na
quantidade de unidade de efeito (medido em unidades naturais) produzido ou evitado. Essa é a
principal diferença entre essas análises.
A ACU pode ser entendida com um aprimoramento da ACE e seu desenvolvimento está
associado à necessidade de superação da limitação da ACE de expressar o benefício em uma
medida única, sem possibilidade de combinação de medidas diversas. Ao agregar a qualidade
de vida à quantidade de vida a ACU possibilitou uma ampliação de análises comparativas que
permite confrontar programas distintos entre si e com resultados díspares medidos em unidades
diversas para, ao fim, obter um resultado único (medida resumo). Com a mudança no perfil
demográfico dos países, a maior longevidade populacional e o inevitável aumento de doenças
crônicas e relacionadas ao envelhecimento, a variável qualidade de vida é um elemento
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fundamental a ser considerado em análises econômicas para o sistema público de saúde
(SANTOS, 2010, p. 45-46).
Essa medida resumo ou resultado único é apresentado em termos de custo por QALY
ou DALY ganho mensurado em uma escala variável de 0,0 a 1,0, onde o menor valor significa
morte e o maior valor representa saúde perfeita.
Nesse sentido, Pedro Paulo Chrispim (2017, p. 76/77):
Utilizando uma medida ajustada para qualidade de vida como medida de resultado em saúde
é possível comparar diferentes intervenções em diferentes estados de saúde, ampliando as
possibilidades de comparação. Se a unidade de QALY possui o mesmo valor,
independentemente de sua origem, podem-se comparar as intervenções em cardiologia com
as intervenções em ortopedia ou oncologia, pois todos os resultados em saúde serão medidos
em anos de vida ajustados para qualidade. Em razão dessas possibilidades, o QALY vem
sendo cada vez mais utilizado e sua adoção como medida de resultado encorajada como meio
de ampliar as possibilidades de comparabilidade entre estudos para diversas condições de
saúde

Esses são os dois principais tipos de avaliação econômica completa em saúde. Os dois
outros tipos são de aplicação mais restrita. A análise de custo-minimização ou otimização é
aplicada em casos em que as tecnologias comparadas possuem eficiência clínica equivalente e
se pretende aferir qual alternativa possui o menor custo. Nesse caso, tendo por base uma revisão
sistematizada da literatura, entende-se que as consequências em saúde daquela tecnologia
analisada são idênticas, comparando-se apenas os custos. Por fim, a análise de custo-benefício
adota como unidade de medida dos benefícios alcançados valores monetários necessitando,
para tanto, converter todas as unidades utilizadas para um equivalente em valor monetário
(Diretrizes metodológicas: Diretriz de Avaliação Econômica, 2014, p. 15 e YUBA, 2018, p. 4
e 5). Esse último tipo de análise implica na delicada necessidade de conversão de unidades
naturais (exemplo vida e morte) em unidade monetária, motivo pelo qual traz consigo diversos
complicadores éticos que dificultam sua utilização.
No Brasil, a diretriz de avaliação econômica do Ministério da Saúde indica a ACU como
forma preferencial para realização de estudos e análises de tecnologia em saúde por permitir
comparações entre diferentes áreas da saúde e evitar conflitos éticos envolvidos na ACB
(Avaliação de custo-benefício). No mesmo sentido posiciona-se o NICE e a maioria dos países
que possuem experiência em ATS (Diretrizes metodológicas: Diretriz de Avaliação Econômica,
2014, p. 27)
Após a realização dos estudos de custos e desfechos da cada uma das tecnologias estudas
condensa-se os dados obtidos em uma equação matemática representativa da comparação entre
as tecnologias apta a demonstrar como resultado qual tecnologia é mais custo-efetiva e em qual
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proporção. Esse resultado é expresso como razão de custo-efetividade incremental (RCEI)
obtida através da divisão da diferença de custos das alternativas pela diferença de seus
resultados.
A RCEI pode ser entendida como o principal resultado de uma análise econômica. Nela
estão condensados todos os dados mais importantes da avaliação comparativa de diferentes
estratégias de cuidados à saúde e o seu resultado permite aferir a tecnologia mais custo-efetiva
entre as comparadas.
Vale destacar que as RCEI utilizam como parâmetro de comparação para a realização
de seu cálculo a estratégia mais barata entre as comparadas, ainda que seja o caso de estudo de
múltiplas opções. A explicação para essa forma de abordagem está na intepretação das RCEI
com base nos valores de limiar de disposição a pagar (Diretrizes metodológicas: Diretriz de
Avaliação Econômica, 2014, p. 69).
Dentro do campo de análises de impacto econômico decorrente da incorporação ou
alteração de medicamentos e procedimentos no sistema único de saúde, importa tratar também
da análise de impacto orçamentário (AIO).
O primeiro ponto que merece luz é que a AIO deve ser entendida como complemento à
ACE, e não como uma alternativa ou um estudo com papel de substituição àquela. A razão para
esse entendimento decorre da característica de cada estudo. A ACE tem como foco o indivíduo,
avaliando os custos e os benefícios para uma determinada pessoa que necessita da tecnologia
estudada. A AIO, por sua vez, dedica-se ao coletivo, analisando os custos e benefícios
considerando o conjunto populacional. O horizonte temporal também é diverso. Na ACE
compreende todo o período de vida de um indivíduo, enquanto que a AIO abrange um período
mais curto de aproximadamente 1 a 5 anos (Diretrizes metodológicas: avaliação de impacto
orçamentário: manual para o Sistema de Saúde do Brasil, 2014, p. 10/11).
Ao abordar o tema, POLANCZYK e outros definem que:
A análise de impacto orçamentário (AIO) é uma avaliação econômica que busca informar as
alterações financeiras esperadas quando da incorporação e difusão de uma nova tecnologia.
Usualmente, é utilizada em um contexto de avaliação da viabilidade financeira da sua adoção,
isoladamente ou associada a análises de custo-efetividade ou avalição abrangentes de uma
nova tecnologia. Esse tipo de análise é específico às circunstâncias de um determinado
sistema de saúde, visto que leva em consideração o tamanho estimado da população-alvo
para a nova tecnologia, determinantes de mercado, acesso e incorporação, bem como custos
diretos, todos fatores que potencialmente apresentam variabilidade entre países ou entre
instâncias diferentes do mesmo sistema de saúde (2017, p. 83).

Nesse sentido, a análise de impacto orçamentário apresenta um novo viés de abordagem
em relação à ACE ampliando o foco para além do indivíduo destinatário direto da tecnologia.
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Ao expandir a análise da questão micro para a macro, a AIO pretende agregar outros elementos
não contemplados na ACE para que o tomador de decisão possua maior recursos para tomar a
melhor decisão. Com ela, além das questões atinentes ao indivíduo (micro) o gestor terá acesso
também a um aspecto do impacto coletivo (macro) para melhor analisar a adequação
orçamentária da alocação de recurso pretendida.
Ao estabelecer as diretrizes metodológicas para a avaliação de impacto orçamentário o
Ministério da Saúde destacou ser o principal papel desse estudo a previsão global de despesas
com a incorporação da nova tecnologia ao afirmar:
O principal papel desse tipo de estudo é a previsão do impacto financeiro global da adoção
de determinada tecnologia. Isto é, estimando-se (1) o gasto atual com uma dada condição de
saúde, (2) a fração de indivíduos elegível para a nova terapia e (3) o grau de inserção dessa
nova terapia após sua incorporação. A AIO provê ao tomador de decisão a quantia estimada
que será despendida ao se optar pela introdução da tecnologia no sistema de saúde. Dessa
forma, a AIO se constitui em uma ferramenta fundamental para os gestores do orçamento da
saúde pública e suplementar, auxiliando a previsão orçamentária em um intervalo de tempo
definido (Diretrizes metodológicas: avaliação de impacto orçamentário: manual para o
Sistema de Saúde do Brasil. p. 10).

Não por outro motivo, pode-se definir a AIO com “a avaliação das consequências
financeiras advindas da adoção de uma nova tecnologia em saúde, dentro de um determinado
cenário de saúde com recursos finitos” (Diretrizes metodológicas: avaliação de impacto
orçamentário: manual para o Sistema de Saúde do Brasil, 2014, p. 10)
À semelhança da ACE, o resultado da AIO pode ser condensado em uma razão entre
as tecnologias avaliadas em comparação de cenário, conhecida como razão de impacto
orçamentário incremental (RIOI). Ela é calculada pela diferença de custos entre o cenário
referência que reflete as práticas atuais e o cenário do novo tratamento estudado. Como
resultado é possível obter qual o impacto financeiro da introdução ou alteração de uma
determinada conduta no sistema único de saúde.
O resultado pode ser tanto positivo, em caso de incremento de gasto, quanto negativo,
situação na qual a adoção de um dos cenários significaria economia monetária. É recomendável
calcular a razão de impacto orçamentário incremental de todos os cenários alternativos em
relação ao cenário de referência e também em relação a eles próprios (POLANCZYK et al,
2017, p. 88 e 99).
Importante destacar que a análise de impacto orçamentário não deve preceder a
demonstração de segurança, eficácia, efetividade e, se possível, custo-efetividade, pois ela
integra uma análise maior contida nas avaliações de tecnologia em saúde (POLANCZYK et al.,
2017, p. 101/102).
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Dessa forma, a ATS pode trazer consigo subsídios sólidos médicos e econômicos para
uma tomada de decisão racional embasada em critérios científicos sobre novas tecnologias, seja
para incorporar em razão do preenchimento dos requisitos necessários ou para não incorporar
de forma definitiva em razão de obstáculos insuperáveis ou, ainda, para não incorporar
temporariamente, com possibilidade de reavaliação em razão de adequação das condicionantes
impeditivas.
Independentemente da solução adotada, a avaliação de tecnologia em saúde permite a
mitigação do subjetivismo do tomador de decisão e confere maior possibilidade de contestação
da fundamentação da decisão com um controle objetivo sobre a incorporação ou alteração em
tecnologia em saúde.
A transparência, a imparcialidade e o uso sistemático e explícito de métodos de
avaliação econômicas em saúde minimiza a ocorrência de distorções em um processo de tomada
de decisão quanto à incorporação sujeito a pressões variadas como a exercida pelas indústrias
de insumos de saúde interessadas em comercializar seus produtos ou de grupos de pacientes
que pretendem a disponibilização de novos tratamentos (Diretrizes metodológicas: Diretriz de
Avaliação Econômica, 2014, p. 14 e TRINDADE, 2006, p. 36-37).
As avaliações econômicas agregam ao processo decisório realizado pelo gestor
elementos capazes de estabelecer o incremento de custo por uma unidade de efetividade
adicional possibilitando uma ampliação do campo avaliativo a que o gestor terá acesso. Embora
esses elementos acionados sejam importantíssimos, não são suficientes para auxiliar os gestores
na decisão sobre a melhor forma de alocação sem que se estabeleça o valor da disponibilidade
da sociedade a pagar pelo ganho adicional em saúde ou o limiar de custo-efetividade (YUBA,
2018, p. 5).
Do contrário teremos elementos econômicos importantes agregados à avaliação de
tecnologia em saúde, mas sem o estabelecimento de um referencial máximo a ser alocado por
ganho adicional. Seria o mesmo que dispor de elementos aptos a definir o valor que se gastará,
mas sem dispor de informação sobre quanto se pode gastar na busca de um determinado
benefício. Vale dizer, seria tornar por via transversa ilimitáveis os gastos de recursos limitados,
o que seria viável apenas em termos teóricos, pois, no plano da realidade, a escassez sempre
impõe suas limitações.
A análise de impacto orçamentário é um método recente de avaliação e está em
desenvolvimento e aperfeiçoamento por pesquisadores de todo o mundo, razão pela qual alguns
aspectos relacionados ao delineamento desses estudos devem ser revisados com os avanços
metodológicos científicos nessa área (POLANCZYK et al, 2017, p. 101/102). Um ponto que
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merece destaque e que será abordado com maior profundidade no capítulo seguinte é a
disposição a pagar e o limiar de custo-efetividade.
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4 A EFETIVIDADE DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO BRASIL: A
IMPRESCINDIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DE LIMITES ECONÔMICOS
4.1 A efetivação do direito fundamental à saúde e os custos inerentes
A concretização dos direitos fundamentais está diretamente atrelada aos recursos
financeiros disponíveis para serem empenhados nesse fim. Holmes e Sunstein abordam essa
temática ao tratarem da teoria dos custos dos direitos11, especialmente quando destacam que os
direitos fundamentais sempre demandam ações positivas do Estado e, consequentemente,
envolvem custos que não podem ser ignorados.
Introduzir a temática dos custos em discussões que tratam de direitos fundamentais, como
o direito à saúde, transmite a impressão de potencial afronta à preservação dos direitos, pois
embora os custos dos direitos sejam quase uma verdade incontestável, poucos enfrentam a
realidade de que o fato de um certo custo ser inerente a determinado direito nos obriga a
renunciar algo para adquiri-lo ou garanti-lo (HOLMES et al., 2019, p. 13).
Enfrentar a realidade dos custos dos direitos em nada se assemelha a uma afronta a
preservação dos direitos ou ao compromisso de proteção dos direitos fundamentais, mas tão
somente em conhecer os diversos aspectos envolvidos na garantia dos direitos.
Via de regra, os direitos são difundidos apenas por seus aspectos positivos, sem qualquer
abordagem de pontos que possam soar como negativos, tal como seus custos, dificultando um
enfrentamento desapaixonado do tema. Nesse sentido:
O desejo universal de apresentar os direitos como uma coisa positiva, sem ressalva alguma,
talvez ajude a explicar porque uma abordagem que não leva em conta o custo é vista com
simpatia por todos os lados do debate. Com efeito, podemos até falar, nesse contexto, de um
tabu cultural – fundado, talvez, em preocupações realistas – contra o ‘cálculo dos custos’ da
garantia dos direitos. A premissa de que nosso direitos mais fundamentais podem ser
usufruídos sem custo algum, embora muito disseminada, é evidentemente falsa (HOLMES
et al., 2019, p. 13).

O grande dilema envolvido no custo dos direitos é a finute dos recursos públicos. Quando
projetamos os direitos no plano ideal associamos-os a uma abrangência total e a uma completa
efetividade, porém essa idealização está muito distante da realidade em que os direitos são
aplicados. A realidade é muito mais complexa e limitante do que o mundo ideal.
Ao tratar do limite orçamentário dos departamentos de serviço social dos Estados Unidos,
Holmes e Sunstein (2019, p. 88) afirmam:
11

Ver HOLMES et al., 2019.
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(...) que recebem verbas limitadíssimas para lidar com problemas pontencialmente infinitos
(...). Em razão das difícies restrições orçamentárias, certas vítimas potenciais de maus-tratos
se tornam vítimas efetivas e o Estado pouco terá feito para impedir que isso aconteça. Essa
situação é deplorável, mas num mundo imperfeito, onde os recursos são limitados, também
é inevitável. Para levar os direitos a sério. É preciso levar a sério a escassez de recursos.

A escassez de recursos é o que separa o plano ideal em que os direitos são concebidos do
plano real em que eles são concretizados. Portanto, essa separação decorre da confrontação dos
custos inerentes aos direitos com a limitação dos recursos disponíveis, o que não é devidamente
considerado quando se discute direitos fundamentais.
Como consequência lógica de que os direitos custam recursos e que estes são limitados
pode-se afirmar que não existe direito absoluto. Utilizando-se um raciocínio de silogismo, onde
a premissa maior é que os direitos custam recursos e a premissa menor é que os recursos são
limitados, chega-se a conclusão de que os direitos são limitados.
A limitação dos direitos significa que estes só recebem proteção estatal até um
determinado ponto estabelecido, em parte, por decisões orçamentárias que tratam da destinação
de recursos públicos escassos. Portanto não passa de mero floreio retórico a conceituação de
que os direitos são invioláveis, pois nada que custa dinheiro por ser absoluto. Os direitos são
limitados e esta limitação varia de acordo com a oscilação da quantidade de recursos
disponíveis, de forma que diminuindo a quantidade de recursos disponíveis diminuirá o
espectro de abrangência de determinado direito e, ao contrário, aumentado a disponibilidade de
recursos ela se expandirá. Por esta razão a política é a esfera principal para o debate de qual o
limite que se quer estabelecer para determinados direitos (HOLMES et al., 2019, p. 77/78 e 98).
A constatação de que os direitos são limitados em razão da escassez de recursos conduz
necessariamente a discussão acerca da destinação eficiente desses recursos para a proteção de
determinados direitos.
Não se pode olvidar da interpretação de que a escassez seja justificativa para a não
proteção de direitos fundamentais, mas alvitra-se a ideia de que, havendo uma proteção mínima
dos direitos fundamentais, a aferiação do limite máximo de proteção deve ser determinada pela
disponibilidade de recursos públicos existentes. Nos dizeres de Holmes e Sunstein (2019, p.
103), “a questão deve ser sempre ‘Protegido em que medida?’, e nunca ‘Protegido ou não
protegido?’.
Sempre que se trata de destinação de recursos públicos para garantia ou implementação
de direitos, anteriormente deve-se decidir acerca de quais direitos, grupos e destinatários
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possuem a melhor pretensão em fazer uso dos recursos públicos em determinadas circunstâncias
(HOLMES et al., 2019, p. 103).
Sob esse prisma, pode-se afirmar que o debate acerca dos recursos necessários para a
concretização dos direitos fundamentais liga-se direitamente a noção de escolhas de políticas
públicas e a ideia a elas associadas de escassez quando confrontadas as necessidades
apresentadas com os recursos disponíveis para atendê-las. Isso porque as necessidades tendem
ao infinito enquanto as possibilidades de concretização são limitadas em razão dos recursos
disponíveis. Nesse cenário de possibilidades limitadas pela escassez decisões devem ser
tomadas de forma que algumas necessidades serão atendidas e outras não, excluindo-se parte
dos potenciais beneficiários ou diminuindo extensão do atendimento de suas necessidades.
Essas escolhas competem ao administratdor que necessariamente ao decidir por contemplar
determinadas necessidades deixará outras sem atender. Em contexto de recursos limitados e
insuficientes para contemplar todas as necessidades ou em toda sua extensão, escolhas difíceis
precisam ser realizadas para decidir quais interesses devem ser contemplados e em qual
extensão (MORAES, 2018, p. 43).
Dessa forma, para além das questões relacionadas ao orçamento, a atenção ao custo dos
direitos suscita também a discussão de questões filosóficas básicas relacionadas a justiça
distributiva e a prestação de contas democrática (HOLMES et al., 2019, p. 106).
Quando se compreende essa dimensão associada à escassez dos recursos disponíveis,
tem-se a real percepção de que para os direitos e sua concretização também vale o conceito
econômico de custo de oportunidade. Ou seja, se os recursos são limitados e insuficientes para
antender todas as demandas a aplicação de recursos para um determinado fim elimina a
possibilidade de empenhar os mesmos recursos em outra finalidade.
O custo de oportunidade tal como definido impõe aos gestores públicos a necessidade de
tomarem decisões que possuam em sua essência a ideia de priorização de demandas ante a
impossibilidade de atendidmento da totalidade. São as denominadas escolhas trágicas. Trágicas
pois, obrigatoriamente, somente algumas demandas serão contempladas com determinadas
prestações estatais em deterimento de outras.
Nesse sentido, Holmes e Sunstein (2019, p. 190) bem pontuam que:
Levar em consideração o custo dos direitos, portanto, é pensar mais ou menos como uma
autoridade do governo que se pergunta como distribuir recursos limitados de modo
inteligente, sempre em vista de uma larga gama de bens públicos. Os direitos jurídicos têm
um ‘custo de oportunidade’: quando são impostos, outros bens valiosos (inclusive outros
direitos) têm de ser deixados de lado, pois os recursos consumidos na imposição dos direitos
são escassos.
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Com isso, ganha relevância a decisão que determina a destinação dos recursos que passa
a ser vista como definidora das prioridades da sociedade na concretização de direitos e bem por
isso deve refletir os anseios da sociedade em detrimento de interesses privados.
Para além das imprescindíveis questões de transparência e acompanhamento das verbas
gastas a fim de se evitar desvios de recursos públicos, faz-se necessário tratar também de
questões de equidade e justiça distributiva de forma que não somente os gastos sejam
compatíveis com os serviços fornecidos diminuindo-se a margem para desvios, mas também
que esses gastos atendam as prioridades estabelecidas pela maioria da sociedade e não somente
por um determinado grupo específico.
Não por outro motivo, Holmes e Sunstein (2019, p. 192) destacam que:
O custo dos direitos não se limita a suscitar questões de transparência democrática e prestação
de contas no processo de destinação de recursos; também nos introduz inesperadamente no
próprio âmago da teoria moral propondo-nos questões de equidade e justiça distributiva.
Quando os direitos são qualificados como investimentos públicos, isso encoraja os teóricos
dos direitos a prestar atenção à questão de saber se a imposição desses mesmos direitos está
sendo não somente valiosa e prudente, mas também distribuída com justiça. Trata-se aí de
saber se o dinheiro gasto na proteção dos direitos (tal como concebida e implementada num
determinado momento) beneficia a sociedade como um todo ou pelo menos a maioria de seus
membros, e não somente os grupos dotados de influência política especial.

O reconhecimento de que todo direito tem seu custo é premissa base para discussões,
apontamentos e soluções de proteção de direitos de forma mais eficiente (HOLMES et al., 2019,
p. 194). Como premissa geral, aplica-se também às discussões atinentes ao direito à saúde. Essa
teoria possui um grande potencial a ser utilizado na discussão da fixação de limites para o acesso
à saúde, bem como na problematização de temas atinentes à economia até então pouco
difundidos na seara jurídica, permitindo um aprofundamento na temática abordada.
Impossível pensar em proteção mais eficiente do direito à saúde sem considerar os custos
envolvidos e os demais aspectos a eles relacionados. A efetividade de ações e serviços públicos
de saúde no Brasil está atrelada à necessária compreensão da existência de custos associados à
garantia da universalidade do acesso e da igualdade e integralidade de tratamento, bem como à
estruturação sistêmica do SUS.
A efetivação do direito fundamental à saúde e os custos a ela inerentes devem ser
estudados sob o prisma da imprescindibilidade de recursos financeiros para assegurar direitos
no Estado moderno. Soma-se a isso o fato de que os recursos dos Estados decorrem dos tributos
e são, por natureza, finitos.
Nesse ponto, imprescindível destacar que outros aspectos relacionados a finitude dos
recursos públicos relacionados à saúde fazem parte dessa discussão, a exemplo da governança
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e gestão do SUS e interesses dos diversos atores envolvidos no processo, porém, não serão
abordados nesse trabalho por entender que essas discussões, embora salutares em qualquer
momento de desenvolvimento da temática, são mais efetivas quando já definido um limite
máximo de gastos e, consequentemente, extirpado da análise a recorrente expansão do teto de
gastos, o que força a discussão a tratar de temas relacionados ao melhor uso do dinheiro público
destinado à saúde.
A ideia presente nesse raciocínio é de que a finitude dos recursos públicos em tema de
saúde é complexa e abrange diversos aspectos, motivo pelo qual deve ser enfrentada de forma
gradual, melhor se desenvolvendo quando se define primeiramente os aspectos mais gerais sob
os quais os demais devem estar circunscritos.
Nesse sentido, a finitude dos recursos públicos como parâmetro limitador de gastos deve
ser considerada quando a questão de garantia de direito fundamental é posta em discussão, não
como forma de impedir o seu exercício, mas sim como meio de estabelecer qual o limite
máximo que o Estado deve despender para atender a essa demanda e reforçar a inexistência de
direito absoluto.
No Brasil, especificamente sobre o direito à saúde, saímos de uma situação extrema que
pouco protegia o referido direito para o outro oposto de buscar a proteção máxima de todos os
recursos tecnológicos disponíves, independentemente de seus custos e disponibilização pelo
Sistema Único de Saúde.
Tendo como base os fundamentos aqui desenvolvidos de que os direitos custam e que os
recursos são limitados, bem como que a questão nessa esfera deve ser a medida de extensão da
proteção, será que não é o momento de começar a entender que o pêndulo da proteção ao direito
à saúde não pode flertar com qualquer dos extremos devendo acomodar-se em um meio-termo
viável economicamente e que garanta uma proteção razoável à saúde de forma que abranja
efetivamente a todos de forma universal, igualitária e integral?
A resposta a esse questionamento não parece ser o ponto mais complexo da solução
pretendida. A complexidade está no passo posterior de definir os parâmetros para a fixação
desse meio-termo pretendido. Essa definição implica em tomar a difícil decisão de destinar
recursos públicos para determinado fim dentro da área de saúde sabendo que com isso outros
destinos potenciais não serão atendidos.
Colocando-se esses aspectos em perspectivas, não se pode apenas considerar o valor
mínimo previsto constitucionalmente para empenho na área da saúde, devendo ser considerado
também o limite máximo que a sociedade está disposta a gastar com esse direito, sem olvidar a
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escassez de recursos e o custo de oportunidade que impõe a impossibilidade de usar recursos
que foram destinado para esse fim em outro direito.
Quando se analisa o direito à saúde sob esse prisma, constata-se que decisões de política
pública são complexas e devem envolver diversos aspectos que muitas vezes estão alheios às
análises feitas por quem não detem conhecimento de todos os aspectos envolvidos.
Aclarar os diversos aspetos presentes na efetivação do direito à saúde é de vital
importância para o aprofundamento do debate público. Quando se fala em aspectos diversos,
busca-se realçar a importância de discutir o limite máximo que a sociedade está disposta a pagar
ou mesmo que tenha condição de arcar para a efetivação do referido direito.
Não basta discutir o valor mínimo que deve ser utilizado na concretização do direito à
saúde ou mesmo simplesmente quantificar o custo das tecnologias em saúde, é preciso discutir
o limiar de disposição a pagar, sem o que as demais discussões, embora importantes, não
abrangem a totalidade das questões envolvidas no tema.
É como se se reconhecesse a existência dos custos do direito à saúde, porém se negasse a
finitude e a escassez dos recursos disponíveis. Embora soe ilógico esssa forma de abordar a
temática, é assim que o direito à saúde é tratado quando não se discute um limiar de disposição
à pagar.
Ao tratar do tema do custo dos direitos, Holmes e Sunstein (2019, p. 194) apontaram que
a deliberação pública deve envolver alguns questionamentos necessários para considerar todos
os aspectos envolvidos na efetivação de um direito sob o ponto de vista do custo. Como
recomendação geral, vale também para o direito à saúde:
A deliberação pública deve, portanto, concentrar-se nas questões seguintes. (1) Quanto
queremos gastar com cada direito? (2) Qual é o melhor pacote de direitos, dado que os
recursos usados para proteger um direito não estarão mais disponíveis para proteger os
demais? (3) Quais são os melhores formatos para fornecer a máxima proteção de direitos
com o mínimo de custo? (4) Será que os direitos, tal como são atualmente definidos e
impostos, redistribuem a riqueza de maneira justificável do ponto de vista público?

As respostas a esses questionamentos fornecem elementos valiosos para definição do
caminho a ser trilhado na difícil busca de efetivação dos direitos, considerando não apenas o
plano teórico, mas também as dificuldades práticas da realidade da finitude e escassez de
recursos.
Quando essa abordagem é transposta para o campo da saúde verifica-se a utilização de
técnicas de racionalização de gastos, a exemplo da avaliação econômico em saúde (ACE e
AIO), como forma de, ao mesmo tempo, tentar satisfazer o máximo possível o direito à saúde,
sem, contudo, desconsiderar a viabilidade financeira do Sistema Único de Saúde, conciliando
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a dualidade existente: necessidades humanas infinitas ou ilimitadas com os recursos escassos
da sociedade (SANTOS, Vânia Cristina Canuto, 2010, p. 13).
Importante ressaltar nesse ponto que não se trata simplesmente de uma questão
arrecadatória, mas sim de definição de limites. Mesmo que aumente a arrecadação, ainda assim
as aspirações humanas continuaram a ser inalcançáveis. O melhor tratamento, o melhor
medicamento, o melhor profissional de saúde à disposição é o desejo de todos, mas inalcançável
de forma universal, igualitária e integral, pois os custos a eles atrelados são elevadíssimos e
renovam-se constantemente em uma relação impossível de ser equacionada com o simples
aumento da arrecadação.
O ponto principal dessa constatação é a necessidade de definição de limites a serem
adotados pelo Estado na efetivação dos direitos. Será que todas as necessidades humanas devem
ser contempladas pelo Estado? Até que ponto deve o Estado contemplar as necessidades
humanas? A escolha trágica encontra-se na resposta a esses questionamentos.
Nos dizeres de Paula (2012, p. 191): “É preciso conceber uma escolha racional prévia
sobre quais limites da atuação estatal na prestação do serviço de saúde”. No mesmo sentido
Moraes (2018, p. 44) ao afirmar que “A escassez frente às demandas leva, portanto, à
necessidade de concepção de políticas públicas, que implicam escolhas acerca do que será por
elas contemplado e do que não o será”.
Quando se estabelece limites claros cria-se referencial apto a nortear toda a política
pública relacionada à saúde e, consequentemente, garantir a desenvolvimento do SUS em toda
a sua integridade e com observância aos seus princípios gestores.
Contrariamente, o sistema é distorcido e tem sua abrangência restringida quando é
concedido um medicamento, tratamento ou procedimento cuja análise da relação custoefetividade tenha sido negativa, pois exigirá a retirada de recursos da política pública de saúde
estabelecida. Vale dizer, será necessário retirar recurso de outro destino para absorver o custo
extra (MORAES, B. T., 2018, p. 46-47).
Compreender a questão do direito fundamental à saúde sob essa perspectiva altera a
abordagem de enfrentamento do tema, pois se introduz a ideia de que o direito à saúde
consagrado constitucionalmente é tão importante que deve efetivamente cumprir seu propósito
constitucional de abranger igualmente a todos que dele necessitem em todos os níveis de
complexidades e não apenas priorizar alguns determinados cidadãos em detrimento da
coletividade.
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Suplanta-se, com isso, a compreensão disseminada e, ao meu sentir equivocada, de que
incluir a análise econômico-orçamentária na temática do direito à saúde limita o seu acesso
potencial12.
A abordagem aqui proposta preocupa-se tanto com o acesso universal, igualitário e
integral do direito à saúde que teme que enfoque individual em priorizar o tratamento não
previsto no SUS acarrete a aniquilação completa do sistema por ausência de capacidade
financeira em atender os anseios infinitos das necessidades humanas.
Nos dizeres precisos de Moraes (2018, p. 47): “Infere-se daí que ignorar o impacto
econômico que determinada tecnologia acarreta sobre o SUS é contribuir para que não se
atinjam os objetivos insculpidos na própria Constituição no que se refere à abrangência da
prestação pública de saúde”.
Não se pode simplesmente fechar os olhos para os custos inerentes a concretização do
direito à saúde como se tal não fosse um complicador que deva ser enfrentando quando se fala
do tema para se viver dissociado das limitações impostas pela realidade.
Cômoda e tranquila seria essa postura se vivêssemos em um mundo ideal sem limitações
de qualquer ordem. Entretanto, a realidade, embora nos esforcemos para aproximá-la do mundo
ideal, não está dissociada de limitações. Agir e se portar como se esse não fosse um tema que
devesse ser enfrentado não muda a realidade, mas pode distorcer a compreensão da extensão
do direito à saúde, seus impactos e sua importância nos moldes constitucionalmente
consagrado.
4.2 Os limites econômicos-orçamentários ao acesso à saúde e o limiar de disposição a
pagar (LDP)
Compreender que a efetivação do direito à saúde demanda recursos públicos e que por
isso os custos envolvidos na inclusão de determinada tecnologia entre as como ASPS devem
integrar as análises técnicas imprescindíveis para essa avaliação é um passo importante quanto
a um dos aspectos econômicos do direito à saúde, mas não é o suficiente.
Consoante introduzido no subcapítulo anterior, atrelado ao conceito de custo dos
direitos está a ideia de finitude e escassez dos recursos disponíveis para fazer frente a esse custo.
Ou seja, o custo é apenas uma das dimensões econômicas do direito à saúde, a outra dimensão
é a finitude e escassez dos recursos.
12

Ver NOVAES, H. M. D. e SOÁREZ, P. C. de, 2020, p. 7.
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Não basta simplesmente quantificar os custos se não definir a real capacidade de Estado
de arcar com esses custos e em qual medida. A real importância do estudo dos custos não está
em sua aferição per si, mas sim na possibilidade de que este seja absorvido pela capacidade de
custeio do Estado.
Mais do que definir com exatidão o custo de ASPS, importa saber se este custo cabe
dentro da capacidade de suportar do Estado. Para tanto, importante, além de definir o custo, é
estabelecer os limites capazes de fazer com que o Estado consiga absorver todos os custos
dentro de sua capacidade e disponibilidade de despender recursos.
Não é suficiente saber com precisão o custo de uma tecnologia em saúde se esse não se
correlacionar com o limite orçamentário estatal disponível para arcar com essa despesa. Do
contrário ter-se-ia apenas um referencial monetário ou monetizável sem qualquer preocupação
com o reflexo desse valor na capacidade do Estado fazer frente a esse custo. Da mesma forma,
se estabelecermos apenas um limiar orçamentário sem qualquer preocupação com o custo
individual de cada tecnologia em saúde a ser introduzida por meio de ASPS no SUS teríamos
tão somente uma referência de capacidade de se custear determinada ASPS a partir de uma
visão global da arrecadação e despesas do Estado sem se importar com os elevados custos de
medicamentos desprovido de contraprestação na mesma proporção de ganho de qualidade de
vida que por si só os tornam não custo-efetivos.
Encontrar esse limite máximo viável demanda um esforço na busca de parâmetros que
permitam enfrentar a realidade de recursos limitados sem que se adote posições pré-concebidas
extremistas, seja o lado da defesa do direito a todo e qualquer tratamento de saúde disponível,
seja o lado da impossibilidade de ampliação de tratamento disponível por ausência de recursos.
A busca de parâmetro serve tanto para frear o impulso daqueles que desejam a
implantação dos tratamentos de saúde em seu grau máximo, sem qualquer análise de viabilidade
econômica e também serve para flexibilizar o óbice intransponível imposto por aqueles que
pretendem utilizar questões econômicas como as únicas a serem consideradas nesta análise.
Atinge-se, assim, um meio-termo capaz de temperar os dois extremos e alcançar a
melhor solução possível para a implantação de direito à saúde em seu grau máximo e com
respeito aos princípios gestores do SUS.
Esse meio-termo pode ser compreendidos nos seguintes termos: nem todas as pretensões
serão alcançadas, mas muitas serão implantadas. Dessa forma, o que se busca com o presente
estudo é encontrar a intersecção entre as soluções possíveis com as soluções economicamente
realizáveis.
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Para atingir esse escopo, importante que a análise econômica em seus diversos modelos
e a análise de impacto orçamentário não sejam tratadas somente individualizadamente dentro
do estudo de novas tecnologias de saúde apresentado à CONITEC, mas também que se
estabeleça a necessidade de uma análise conjugada, ampliada e global desses dados em
comparação com os demais dados do valor do orçamento total destinado à saúde ou mesmo
com o limiar de disposição apagar.
A finitude dos recursos materializada na restrição orçamentária impede que o sistema
público de saúde disponibilize a todos todas as tecnologias ofertadas. Contextualizando essa
abordagem, Santos (2010, p. 34) afirma:
O desafio dos sistemas de saúde na próxima década é identificar a alocação ótima dos
recursos disponíveis para maximizar a saúde. A pesquisa em saúde continuará a produzir um
aumento expressivo de alternativas de detecção, prevenção e tratamento de doenças. Porém,
restrições orçamentárias não permitirão que os sistemas de cuidado à saúde ofereçam todas
estas intervenções para todo mundo. Esse fato já é reconhecido por muitos tomadores de
decisão em muitos países, mas a resposta ao desafio ainda é heterogênea.

A questão é como explicitar cada vez mais esse ponto e contribuir para que discussões
sobre a temática faça emergir soluções viáveis para fazer enfrentar essa situação da melhor
maneira possível.
Atualmente no Brasil os aspectos econômicos-orçamentários são estudados
contrapondo uma tecnologia ou cenário vigente paradigma em comparação com a tecnologia a
ser incorporada na busca de encontrar a razão de custo-efetividade incremental a ser definida
como valor econômico de aumento de custo por unidade de medida de avaliação de efetividade.
Entretanto, esse aumento do custo não é confrontado com qualquer parâmetro de limite
máximo capaz de refletir a finitude dos recursos orçamentários do Estado. Ao menos, não de
forma padronizada ou explícita.
As análises de custo-efetividade e de impacto orçamentário (ACE e AIO) na forma em
que são adotadas no Brasil estudam uma determinada tecnologia em comparação com outra
nova para avaliar seu custo e ganho de efetividade por indivíduo durante sua vida ou um cenário
vigente com outro em que inclua a tecnologia em estudo para avaliar o impacto econômicoorçamentário dentro de um sistema por determinado período de tempo predeterminado. Por
possuírem parâmetros comparativos e objetivos diversos, as mencionadas análises devem ser
entendidas como complementares e não excludentes (FERREIRA-DA-SILVA et al, 2012, p.
1223-1224 e COSTA et al., 2019, p. 74).
O resultado da ACE e da AIO é expresso, respectivamente, por uma medida denominada
razão de custo-efetividade incremental (RCEI) que reflete o custo por desfecho de saúde ganho
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(unidade de efetividade), normalmente, anos de vida ajustados pela qualidade (QUALY – sigla
em inglês para quality-adjusted life years), ou por uma medida denominada razão de impacto
orçamentário incremental que reflete a diferença de custos entre o cenário com a introdução do
novo tratamento e o cenário de referência das práticas terapêuticas atuais (PINTO et al, 2016,
p. 58-59 e FERREIRA-DA-SILVA et al, 2012, p. 1225).
Nesse ponto, importante destacar que em pesquisa realizada por Yuba para sua tese de
doutorados, chegou a conclusão:
Após 5 anos de funcionamento da CONITEC (2012-2016), observa-se que há uma
dificuldade para o desenvolvimento de estudos de avaliação econômica. Essa dificuldade,
especialmente contextualizada para o Brasil, vem da falta de dados disponíveis, tanto
econômicos quanto clínicos. Adicionalmente, os membros do plenário demonstram
dificuldade para lidar com dados econômicos, já que consideram evidência científica apenas
os dados clínicos. Uma possível explicação é a formação da maioria deles na área de saúde,
o que propicia a legitimação de dados clínicos e o desconhecimento na área econômica,
gerando dificuldades de compreensão desse tipo de informação; explicitaram ter muita
desconfiança nesse tipo de informação pois acreditam que há muitas incertezas evolvidas”
(YUBA, p. 112).

Isso demonstra o quanto ainda precisamos avançar, pois as dificuldades são enormes
mesmo no que já temos hoje estabelecido (exigência de estudos econômicos), o que se agrava
quando se aprofunda para não mais simplesmente aferir os custos, mas também fixar limites.
Interessante observar que os resultados da ACE e AIO representam um valor que ganha
importância quando comparado com algum parâmetro de referência. Do contrário não passa de
um simples resultado decorrente de uma equação em que todos os campos foram devidamente
preenchidos. Esse parâmetro de referência que agrega valor ao resultado da equação é chamado
de limiar.
Ao tratar da razão de custo-efetividade incremental Yuba (2018, p. 5) bem pontuou:
Somente o valor da RCEI não é suficiente para auxiliar os gestores a decidir se os custos e as
consequências da tecnologia seria a melhor forma de alocação de recursos: essa decisão
dependerá de quanto a sociedade está disposta a pagar pelo ganho em saúde adicional, que é
o valor do limiar de custo-efetividade (LCE ou Cost-effectiveness Threshold, em inglês).

Dentro dessa perspectiva, a ausência de um limiar de custo-efetividade claro e definido
impede que análise de custo-utilidade seja utilizada como ferramenta adequada para a tomada
de decisão, pois falta um critério de decisão sistemático e universalmente reconhecível. Ou seja,
consegue quantificar o custo, mas não é possível aferir se esse custo quantificado está dentro
de parâmetros estabelecidos como capazes de serem absorvidos pelos recursos disponíveis do
Estado.
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Trazendo essa ideia para um contexto mais visual, pode-se afirmar que o valor que a
sociedade está disposta a pagar por um ganho adicional em saúde é referencial para a escolha
de nova intervenção e pode ser representado dentro de um plano cartesiano por uma linha
diagonal que passa pela intersecção dos eixos principais, onde o eixo (x) representa a escala de
efetividade e o eixo (y) representa a escala de custo. Todas as intervenções que se situem a
direita do limiar são custo-efetivas.
Por essa perspectiva as ACE e AIO representam estudos capazes de fornecerem valores
brutos que encontram aplicabilidade mais aprimorada quando confrontados com o referencial
contido no limiar de disposição a pagar.
Embora muito bem destaca a importância de ter um limiar de custo-efetividade definido,
inclusive para que a AIE ganhe relevância e atinja seu objetivo primordial, no Brasil não há um
limiar definido para utilização como parâmetro de limite máximo.
Ao tratar do assunto em sua Diretriz de Avaliação Econômica (2014), o Ministério da
Saúde fez constar que:
O produto final dos estudos de avaliação econômica completos é a estimativa de uma RCEI
de uma nova alternativa tecnológica em relação à alternativa padrão. Em tese, esse valor
poderia ser contraposto a um valor-limiar de disposição de pagar, que poderia contribuir na
decisão de incorporar ou não a nova tecnologia. No entanto, as organizações produtoras e
avaliadoras dos estudos econômicos em saúde no Brasil ainda não dispõem de experiência
acumulada que lhes permita adotar um único valor-limiar para a disposição de pagar a partir
da qual a incorporação de uma determinada tecnologia passaria a ser considerada custoefetiva.

Não dispor de experiência acumulada não modifica nem refuta a realidade da finitude
dos recursos públicos disponíveis. A melhor forma de proporcionar a experiência necessária
para estabelecer um limiar é discutindo a possibilidade do mesmo ser introduzido de forma
ampla e consciente.
Dentro de uma realidade de finitude de recursos é imprescindível que o limiar de custoefetividade ou de disposição a pagar se faça presente por meio de um limite capaz de refletir o
valor máximo possível de ser empenhado em determinada tecnologia.
O limiar (threshold, em inglês) pode ser definido como um referencial numérico
aplicável à razão de custo-efetividade incremental (RCEI) capaz de estabelecer o limite para
que uma tecnologia seja considerada custo-efetiva (PINTO et al, 2016, p. 58-59).
Em outras palavras, “pode ser entendido, também, como o valor máximo que a
sociedade pode ou está disposta a pagar para obter um QALY ou um ano de vida com uma nova
tecnologia em saúde” (SANTOS, 2010, p. 56).
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Portanto, limiar é uma referência para que a relação custo e efeito de uma intervenção
seja considerada aceitável num dado sistema de saúde estudado. Um verdadeiro limite que deve
balizar a inclusão de novas tecnologias no sistema público de saúde - SUS.
A importância desse referencial está em servir de parâmetro comparativo para avaliar o
custo por ganho de efetividade de determinada nova tecnologia proporciona em relação ao que
a sociedade pode ou está disposta a pagar por cada incremento de qualidade de vida ajustada
pela qualidade ou por outro padrão de medida de efetividade.
Definir, entender e destacar a relevância do conceito de limiar não é a tarefa mais árdua
nessa temática, mas sim estabelecer o ponto de corte a ser adotado com limiar. Vale dizer, o
ponto nevrálgico do tema é menos reconhecer a necessidade de um limiar e mais fixar qual é o
limiar que deve ser adotado.
A introdução da análise econômica como elemento necessário para avaliação de novas
tecnologias em saúde conduz inevitavelmente a existência de um limiar, seja expresso ou
implícito. Ante a essa inevitabilidade e pensando em ganho de uniformidade e transparência,
melhor seria estabelecer um limiar expresso bem definido e conhecido de todos.
Baseado em todo o racional desenvolvido nesse capítulo, especialmente atrelando o
limiar ao elemento teórico envolvido no custo dos direitos relacionado à escassez e finitude, o
valor a ser adotado como limiar deve advir da compreensão dos: a) custos em saúde, sejam eles
individualizados por cidadão ou coletivamente considerados, sejam segmentados por doenças,
procedimentos e tratamentos ou globalmente abarcando todas as ações e serviços públicos de
saúde, seja por ente federativo ou pela federação; bem como; b) do valor que a sociedade atribui
a esse direito.
Nesse sentido (Ministério da Saúde - Diretrizes metodológicas: Diretriz de Avaliação
Econômica, 2014, p. 83):
Apesar das críticas, a adoção de um LDP auxilia o objetivo de maximizar o ganho social do
sistema70. Idealmente, o valor do limiar deve advir de estudos sobre valor em saúde e de
uma compreensão global da sociedade sobre o tema. Nesse sentido, destaca-se o papel da
academia em buscar evidências que embasem a tomada de decisão quanto a um limiar, mas
também é preciso ressaltar que há problemas em esperar por respostas completas para
somente após instituir definições quanto à adoção, não adoção, ao investimento e
desinvestimento em saúde. Finalmente, em um sistema que passa a considerar análises
econômicas, limiares passarão a existir, sejam eles aparentes ou não; a adoção formal de um
limiar promove uniformidade nas decisões sobre quais tecnologias serão adotadas.

A dificuldade em estabelecer o valor de limiar não decorre única e exclusivamente da
resistência de ter um valor que possa servir como parâmetro para a comparação dos dados
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econômicos obtidos, mas também da complexidade envolvida para se estabelecer esse valor de
limiar.
Muitos dos pontos envolvidos nos estudos para fixação de um limiar não são estanques
e a sua mudança pode refletir diretamente no valor estabelecido como limiar, trazendo consigo
um agravante para a fixação de valor de limiar.
Dentre os diversos aspectos que podem influenciar o valor do limiar, PINTO e outros
(2016, p. 59) destacam alguns. O primeiro deles é o orçamento definido para o setor da saúde,
cuja expansão tenderia a aumentar o valor do limiar. Pondera, entretanto, que esta relação é
complexa e que não necessariamente o aumento orçamentário representa aumento de valor
disponível para novas incorporações, podendo ser apenas acréscimo na infraestrutura, pessoal
e atividade-meio.
Outro fator é a utilização eficiente das tecnologias incorporadas e a desincorporação de
tecnologias ineficazes. O primeiro tenderia a reduzir o valor do limiar, enquanto que o segundo
abriria margem de valor para aumentar o parâmetro de limiar.
Por fim, destacam que, em tese, o limiar poderia ser afetado por mudanças produzidas
em decorrências de outras áreas, como a educação fundamental. Da mesma forma, pode
influenciar no valor do limiar o aumento da expectativa de vida e a diminuição do risco de
ocorrência de doenças.
Para tentar abarcar os diversos aspectos potencialmente envolvidos na definição de um
valor representativo de limiar, existem diversas modalidades utilizadas para o estabelecimento
de um limiar.
Nesse ponto, importante destacar que no Brasil não há um parâmetro de valor definido
referente à quanto a sociedade está disposta a pagar por um ano de vida ajustado pela qualidade
(QALY) proporcionado por uma nova tecnologia. Ou seja, não há definição do limite de custoefetividade no Brasil. Tal fato não impede que sejam empreendidos esforços com o fim de
quantificar e definir esse limite.
Ademais, importante salientar que a análise econômica e de impacto orçamentário em
contraposição ao valor de referência conhecido como limiar de custo-efetividade embora
possam conduzir a uma decisão de não incorporação de determinada tecnologia e,
consequentemente, de não fornecimento para a população de forma universal, não
necessariamente possui esse único fim. Muitas vezes estes estudos são utilizados pelos países
como subsídio para negociação de adequação de preço e condições com a indústria
farmacêutica. Sendo esse também um importante papel de ter o limiar bem definido.
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Portanto, para que se conjugue uma análise que aprecie os diversos aspectos envolvidos
na concretização do direito à saúde, a quantificação dos custos é um passo importante e
decisivo, pois possibilita aclarar o montante potencial de recurso que será empenhado, porém
não é suficiente. Necessário também trazer à discussão o aspecto da finitude e escassez dos
recursos, o que é materializado com a definição de um limiar de disposição a pagar. O primeiro
passo de aferição de custos na concretização do direito à saúde já está bastante sedimentado em
nosso ordenamento jurídico, o segundo, porém, ainda carece de aprofundamento, discussões e
definições. Nos próximos tópicos pretende-se contribuir para o desenvolvimento da temática
enfrentando assuntos complexos e difíceis, mas imprescindíveis para encontrar o melhor
caminho a seguir.
4.3 O limiar proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e exemplos
internacionais
O conceito teórico de limiar como um referencial numérico capaz de refletir o valor
máximo possível a ser empenhado em determinada tecnologia para que essa seja considerada
custo-efetiva em razão dos benefícios proporcionados em termos de ganho de QALY ou ano de
vida agrega aos estudos econômicos do direito a importante baliza da finitude e escassez dos
recursos.
Porém, o conceito em si não tem capacidade de gerar repercussão prática sem que se
defina de forma clara o valor do referencial numérico. Em termos diversos, seria o mesmo que
afirmar que o limiar é um limite que deve ser utilizado para mensurar a relação custoefetividade, sem definir qual seria esse limite. Conceitualmente, a definição é inequívoca, mas,
para fins de repercussão prática, tem pouca utilidade.
A dificuldade de utilização prática desse conceito sem a definição do valor de referência
é facilmente comprovada quando se transpõe os valores encontrados em estudos de análise
econômica para o plano cartesiano representado pelos eixos da efetividade e do custo. Nessa
situação o limiar é representado por um traço diagonal que reflete a intersecção de custoefetividade considerados adequados em relação a um valor previamente definido para cada
ganho obtido.
Inexistindo valor de referência definido, não há como transpor a diagonal de limiar para
o referido plano cartesiano. Não havendo diagonal de limiar, os valores constantes dos eixos da
efetividade e custo são apenas pontos que representam a oscilação do custo para a obtenção de
determinada efetividade, sem que se possibilite inferir se as tecnologias são custo-efetivas em
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situações difíceis que envolvam ganho de efetividade com acréscimo de custo ou perda de
efetividade com diminuição de custo.
É claro que para as tecnologias que representam diminuição de custo com aumento de
efetividade ou aumento de custo com diminuição de efetividade a solução é fácil, aquelas são
consideradas custo-efetivas e essas não. Mas ainda assim, isso serviria apenas para comparação
entre uma tecnologia vigente com uma nova, mas não poderia ser adotado para tecnologias
novas sem que exista outra vigente. A dificuldade está nas situações limites.
Quando se define um conceito como limitador é importante estabelecer o valor de
referência atrelado a essa definição capaz de possibilitar a sua quantificação,
independentemente da unidade de medida a ser utilizada.
Para Woods e outros (2016, p. 929/930) estimar o limite de custo-efetividade dos gastos
com saúde (também chamado por eles de custo de oportunidade) é um aspecto crucial de
qualquer decisão de alocação de recursos em saúde.
Para chegar a essa conclusão os autores desenvolvem o raciocínio de que a análise de
custo-efetividade busca identificar quais intervenções oferecem ganhos de saúde em relação
aos seus custos que sejam elevados o suficiente para garantir sua adoção. Para tanto defendem
ser necessário definir qual o custo por QALY ganho/DALY (sigla em inglês para ano de vida
ajustado por incapacidade - disability-adjusted life years) evitado para que a intervenção seja
considerada econômica.
Argumentam que todos os países enfrentam restrições nos recursos disponíveis para
cuidados de saúde a ponto do financiamento de uma intervenção implicar na indisponibilidade
para financiamento de outras e que, por isso, o valor da recompensa pela decisão de
financiamento de uma intervenção deve desempenhar papel central nessa decisão. Em razão
disso, definem custo de oportunidade de um comprometimento de recursos como “a saúde
perdida porque essas ‘outras’ intervenções que estão disponíveis para o sistema de saúde não
podem ser realizadas” (WOODS et al., 2016, p. 929/930).
Sustentam que o limite de custo-efetividade deve descrever a quantidade de dinheiro
que, se removida do sistema de saúde, resultará na geração de uma unidade de saúde a menos,
ou, em outras palavras, o custo de geração de saúde no sistema atual. Dessa forma, se a razão
de custo-efetividade incremental de uma determinada intervenção for menor do que o limite de
custo-efetividade significa que a alocação de recursos para esse fim aumentará a saúde da
população, pois um QALY é perdido no sistema de saúde globalmente considerado para que
mais de um QALY seja ganho com a nova intervenção, de forma que o efeito líquido na saúde
será positivo e tal intervenção pode ser considerada custo-efetiva. Quando o contrário ocorrer,
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os benefícios da intervenção são insuficientes se comparados com seus custos e,
consequentemente, a intervenção não será considerada custo-efetiva (WOODS et al., 2016, p.
929-930).
Estabelecer esse valor de referência não é tarefa simples, fácil ou mesmo isenta de
críticas, entretanto a dificuldade, complexidade e sujeição às críticas não podem ser impeditivos
intransponíveis à discussão do tema. Alguns valores de referência são sugeridos e adotados
internacionalmente em países com sistema de saúde similares ao brasileiro.
A Comissão Macroeconomia e Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu
recomendação em 2002 de adoção como limiar de disposição a pagar baseado no custo de
DALY evitado em comparação com o Produto Interno Bruto (PIB) do país.
A tecnologia que possuir uma razão de custo-efetividade incremental menor do que o
valor de uma vez o PIB per capita é considerada muito custo-efetiva e aquelas que possuírem
valor entre um e três PIB per capita são consideradas custo-efetiva. Acima do valor de três PIB
per capita a tecnologia é considerada não custo-efetiva (Ministério da Saúde - Diretrizes
metodológicas: Diretriz de Avaliação Econômica, 2014, p. 83/85; VANNI et al, 2010, p. 25452546; SANTOS, 2010, p. 60 e PINTO et al, 2016, p. 59-60).
Um primeiro ponto sobre a recomendação da OMS é que o parâmetro do limiar é o ano
de vida ajustado pela incapacidade (DALY – sigla em inglês), diferente do QALY (sigla em
inglês para ano de vida ajustado pela qualidade) normalmente utilizado no cálculo da razão de
custo-efetividade incremental.
Embora os parâmetros sejam diferentes (DALY x QALY), frequentemente a estimativa
estabelecida pela OMS de até três vezes o PIB per capita por DALY é também utilizada com
RCEI calculada em unidade monetária por QALY (Ministério da Saúde - Diretrizes
metodológicas: Diretriz de Avaliação Econômica, 2014, p. 83/85).
Outro ponto a ser observado é a utilização do limite de três PIBs per capita para
parâmetro de definição de tecnologia custo-efetiva. A fixação do limite não é subsidiada por
elementos robustos aptos a demonstram os cálculos realizados e custos considerados para o
estabelecimento do referencial. Sua adoção é justificada, simplesmente, com base nos
benefícios diretos e indiretos que essa fixação é capaz de acarretar para as economias nacionais
(SANTOS, Vânia Cristina Canuto, 2010, p. 58-61).
Um ponto de crítica da recomendação da OMS é que alguns países com elevado PIB
per capita alocam pequena proporção do seu orçamento na saúde (PINTO et al, 2016, p. 5960). Porém, como acima mencionado, essa recomendação da OMS destina-se a países de baixa
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renda, motivo pelo qual a crítica mencionada merece, por dever lealdade intelectual, no mínimo,
essa contextualização para que não soe desarrazoada.
Aplicando a recomendação da OMS para o sistema público de saúde brasileiro e
considerando o PIB per capita divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) em 2018 (último valor do PIB per capita divulgado)13, teríamos os valores de
referência entre R$ 33.593,82 (trinta e três mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta e dois
centavos), correspondente a um PIB per capita e R$ 100.781,46 (cem mil, setecentos e oitenta
e um reais e quarenta e seis centavos), correspondente a três PIBs per capita por QALY ou
DALY acrescido.
Embora passível de críticas, esse parâmetro recomendado pela OMS oferece um
referencial que pode servir de ponto de partida para estudos mais aprofundados e específicos
por parte dos países, considerando especialmente as peculiaridades de seu sistema de saúde e
sua capacidade orçamentária.
A recomendação da OMS não é o único referencial de limiar existente. Alguns países
adotam limiares próprios fixados em valores monetários a exemplo dos Estados Unidos da
América, do Reino Unido, da Austrália, do Canadá e da Nova Zelândia.
Os Estados Unidos utilizam o limiar de 50.000,00 US$ (cinquenta mil dólares
americanos) por QALY ou por ano de vida ganho. A origem desse valor é nebulosa e uma
revisão literária evidenciou inexistir citação de fonte ou método de cálculo no primeiro artigo
que o menciona como decorrente de um programa de diálise. Entretanto, entre os que a
mencionam, continua-se a fazer remissão à análise do procedimento de diálise em pacientes
renais crônicos. Atualmente há orientação para evitar análises de custo-efetividade que usem
QALY ou qualquer outra forma de ponderação por qualidade de vida ou incapacidade nos
Estados Unidos (SANTOS, 2010, p. 20-21; Ministério da Saúde, Diretrizes metodológicas:
Diretriz de Avaliação Econômica, 2014, p. 83/85).
No Reino Unido o limiar é estabelecido na faixa de valor que varia de £20.000,00 a
£30.000,00 (vinte a trinta mil libras esterlinas) por QALY ganho. Essa faixa de limiar foi aferida
por meio da análise retrospectiva das recomendações do National Institute for Health and
Clinical Excellence (NICE), órgão britânico responsável pelo desenvolvimento da ATS. O
limite de custo-efetividade adotado pelo Reino Unido não é o único critério utilizado para
subsidiar as decisões da agência, e, portanto, inexiste política de adoção ou recusa automática
de tecnologias baseada apenas na RCEI, tanto que diversos medicamentos foram introduzidos
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Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acessado em 18/08/2021.
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sem a observância desse parâmetro. Da mesma forma, o NICE reconhece limiares maiores para
casos específicos como cuidados paliativos e ao final da vida. Por fim, importante destacar que
é contínua a discussão sobre a adequação dos valores estabelecidos como limiares (Ministério
da Saúde, Diretrizes metodológicas: Diretriz de Avaliação Econômica, 2014, p. 83/85; YUBA,
2018, p. 5; SANTOS, 2010, p. 20-21 e LIMA et al, 2019, p. 1717).
Embora a faixa de limiar citada possa ser extrapolada, interessante observar que esse
elastecimento pontual e específico não foge ao controle do Estado ou de uma análise
pormenorizada para verificação de sua viabilidade. Como menciona Santos (2010, p. 76-82) ao
citar Raftery (2006):
(...) quando o custo por QALY está acima de £20.000 (€ 29.000; US$ 37.000), o julgamento
sobre a aceitabilidade da tecnologia para utilização dos recursos do NHS tem que ser mais
explícita em relação a fatores como a variação da incerteza acerca do cálculo, a natureza
inovativa da tecnologia, as características particulares da condição e da população que
receberá a tecnologia e onde apropriar mais amplamente os benefícios e custos para a
sociedade. Acima de uma razão incremental de custo-efetividade de £30.000/QALY, o
financiamento da tecnologia dependerá que esses fatores sejam extremamente fortes.

Dentro dessa perspectiva, alguns exemplos de medicamentos que ultrapassaram a faixa
limiar estabelecidas são citados (SANTOS, 2010, p. 76-82). Até o final de 2005 o mais alto
custo por QALY que o NICE aceitou foi de £39.000,00 (trinta e nove mil libras esterlinas)
(variação £35.000,00-£43.000,00) para o medicamento riluzole para o tratamento da esclerose
lateral amiotrófica. Interessante mencionar também o caso da betainterferona e acetato de
glatiramer utilizados para o tratamento da esclerose múltipla. A princípio esses medicamentos
foram considerados não custo-efetivos pelo NICE por apresentarem uma razão incremental de
custo por QALY de £35.000,00-£104.000,00 (trinta e cinco mil a cento e quatro mil libras
esterlinas) (média estimada £70.000,00). Porém, ao invés de simplesmente descartar o
tratamento, foi proposto pelo governo a divisão de risco com o limite de custo-efetividade em
£36.000,00 (trinta e seis mil libras esterlinas) de modo que os pacientes elegíveis teriam seu
progresso clínico monitorado para atingir o custo-efetividade alvo, com possibilidade de
redução para pacientes cujo progresso ficasse abaixo do alvo. Essa medida demonstra a atenção
e controle rigorosos com que o NICE trata a questão do limiar de custo-efetividade, tendo
sempre como norte a finitude dos recursos.
Por outro lado, pesquisadores da Universidade de York (CLAXTON et al, 2015),
partindo da premissa de inexistência de estimativas empíricas o limite de custo-efetividade e
adotando a abordagem do custo de oportunidade com base em dados empíricos questionaram a
faixa de valores estabelecidas como limiar para o Reino Unido (entre £20.000,00 e £30.000,00
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- vinte e trinta mil libras esterlinas) por QALY ganho ao estimarem o valor do limiar em
£12.946,00 (doze mil, novecentos e quarenta e seis libras esterlinas) por QALY ganho.
Esse estudo, embora tenha trazido importante base de dados empíricos, não acarretou
mudanças no uso do limiar de custo-efetividade adotado pelo NICE (YUBA, Tania Y., p. 5).
Em contraposição, trouxe nova perspectiva para a discussão sobre a temática ao aproximar o
limiar a dados reais e ampliar horizontes sobre a forma de cálculo para definição de limiar mais
consentâneo com a realidade.
Amparado nesse valor, outro estudo foi desenvolvido (WOODS et al., 2016) visando
estabelecer limiares para países de baixa e média renda apoiados no custo de oportunidade e
utilizando-se de variáveis de renda per capita ajustado pelo poder de compra e da elasticidade
atrelado ao valor estatístico da vida. O resultado contrasta com os valores recomendados pela
OMS, sugerindo que os limiares de 1 a 3 PIBs per capita para países de baixa e média renda é
bastante elevado.
Austrália e Nova Zelândia definiram limiares com base em valores de decisões
anteriores sobre incorporação e rejeição de tecnologias. Adotando esse critério a Austrália
estabeleceu o limiar em AU$69.000 (sessenta e nove mil dólares australianos) por QALY ganho
e a Nova Zelândia fixou o limiar em NZ$20.000,00 (vinte mil dólares neozelandês). O Canadá
ao aplicar esse método encontrou valores bastante discrepantes na consideração de tecnologias
custo-efetivas. Algumas tecnologias entendidas como custo-efetivas apresentaram valores
superiores às tecnologias entendidas como não custo-efetivas. Isso reflete na maior extensão da
faixa de limiar adotada pelo Canadá, variando de CAN$20.000,00 a CAN$100.000,00 (vinte a
cem mil dólares canadenses) por QALY ganho (Ministério da Saúde - Diretrizes metodológicas:
Diretriz de Avaliação Econômica, 2014, p. 83/85). Há autores que afirmam inexistir evidência
sobre a adoção e valores de limiares de custo-efetividade propostos para os tomadores de
decisão canadenses” (LIMA, Sandra Gonçalves Gomes et al, 2019, p. 1717).
Em relação à Austrália é interessante destacar também a existência de outras camadas
de controle de gastos atrelados à previsão orçamentária. As recomendações de incorporação do
Comitê Consultivo de Benefícios Farmacêuticos (PBAC, na sigla em inglês), órgão australiano
que recomenda a incorporação de novas tecnologias em saúde, são todas avaliadas pelo governo
e aprovadas pelo Ministério das Finanças e Administração quando o custo anual da introdução
superar 5 milhões de dólares australianos ou pelo do conselho de Ministros quando superar 10
milhões de dólares australianos por ano. Fora isso, é elaborada uma previsão de financiamento
público para a implantação da nova tecnologia em saúde (SANTOS, Vânia Cristina Canuto,
2010, p. 64 e 67).
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Embora os limiares de custo-efetividade apresentados acima sejam adotados (implícita
ou explicitamente) por alguns países, eles não refletem uma avaliação concreta e empírica
baseada em custo de oportunidade dentro de um sistema com recursos limitados. São mais
próximos de estimativas da disposição dos indivíduos em pagar para melhorar sua própria
saúde, sem considerar a finitude e escassez de recursos. A definição dos valores desses limiares,
portanto, está desassociado do conceito de finitude dos recursos dentro de um sistema de saúde.
Essa observação foi muito bem trabalhada por WOODS e outros (2016, p. 930) quando
afirmam que os limites de custo-efetividade geralmente não foram definidos para refletir a
quantidade de dinheiro que deslocaria um QALY do valor do investimento em cuidados de
saúde dentro de um sistema e não são baseados na avaliação de custo de oportunidade de saúde
resultantes de restrições de recursos. Dessa forma, o uso desses limites ao avaliar o valor das
intervenções individuais no contexto dos limites de gastos existentes não é consistente com a
melhoria da saúde da população, porque eles não refletem os custos de oportunidade que são
impostos aos sistemas de saúde. Nesse sentido afirmam Woods e outros (2016, p. 932-934):
Os formuladores de políticas em todos os países, sejam eles classificados como de alta, média
ou baixa renda, enfrentam decisões difíceis sobre como alocar os escassos recursos de
saúde. O CEA [Análise de Custo-efetividade] oferece um meio pelo qual é possível comparar
os custos e ganhos de saúde das intervenções com uma base para informar as decisões de
investimento. Para que os resultados do CEA [Análise de Custo-efetividade] se alinhem com
a melhoria da saúde da população, os ganhos de saúde das intervenções recomendadas devem
exceder a saúde perdida quando os recursos são comprometidos com essas intervenções. Os
CETs [limiares de custo-efetividade] devem, portanto, refletir nossas melhores estimativas
do custo de oportunidade dos gastos com saúde ( k ) e não o valor de consumo da saúde ( v ).

Para exemplificar a desconexão dos limiares hoje adotados com o custo de oportunidade
em determinado sistema de saúde, os autores aplicaram suas metodologias para alguns países e
o resultado foi limiares de custo-efetividade com o valor de US$ 3 a US$ 116 (1% –51% do
PIB per capita), US$ 44 a US$ 518 (4% –51% do PIB per capita), US$ 422 a US$ 1967 (11%
- 51% do PIB per capita), e US$ 4.485 a US$ 8.018 (33% –59% do PIB per capita) para Malawi,
Camboja, El Salvador e Cazaquistão, respectivamente. Para Luxemburgo (o país com a maior
renda per capita do mundo), o valor estimado de limiar foi de US$ 43.092 a US$ 143.342 (39%
–129% do PIB per capita). Para os Estados Unidos estimou-se um limiar de custo-efetividade
na faixa de US$ 24.283 a US$ 40.112 por QALY, valor bem diverso do convencionalmente
aplicado (WOODS, B. et al., 2016, p. 932).
Como conclusão, os autores entendem que há a necessidade de mais evidências
empíricas para a compreensão do custo de oportunidade por parte dos tomadores de decisão e
que seus estudos devem ser tomados como uma primeira tentativa de informar acerca da
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importância dessa questão-chave na definição de limiares. Afirmam também que as evidências
sugerem que os limiares usados até o momento são muito altos e não devem ser usados para
informar as decisões de alocação de recursos (WOODS, B. et al., 2016, p. 934).
Por fim, interessante observar que embora a fixação dos parâmetros de limiares possa
ser aprimorada, sua necessidade é patente, visto que “se o NHS ou qualquer sistema no mundo
provesse tudo que todos quisessem, isso consumiria quase todo o produto interno bruto do país
sem nada deixar para qualquer outro tipo de despesa pública ou mesmo privada” (SANTOS,
2010, p. 83). Portanto, embora desafiadora, a temática deve ser enfrentada para que se viabilize
a concessão do direito à saúde em seu grau máximo dentro das condições dos Estados.
4.4 A ausência de limiar no Brasil e projeto de Lei n. 415/15 do Senado Federal
Criada essa base sólida teórica sobre a questão do limiar de custo-efetividade para
incorporação de novas tecnologias no sistema público de saúde, tratar-se-á do caso brasileiro
com a abordagem da situação atual do Brasil e a proposta constante do projeto de Lei n.° 415/15
do Senado Federal.
Não há no Brasil atualmente um limiar de custo-efetividade definido, embora a
avaliação econômica seja requisito para a aprovação da incorporação de tecnologias no SUS,
nos termos da Lei n.º 12.401/11 que alterou a Lei n.º 8.080/90 pelo menos de 2011 (PINTO et
al, 2016, p. 59).
A previsão de avaliação econômica como requisito da análise em tecnologia de saúde
busca explicitar que as tecnologias em saúde, além das questões técnico-científicas, possuem
um aspecto econômico importante consubstanciado nos custos e na escassez dos recursos
disponíveis que devem sempre ser considerados.
Nesse sentido é o raciocínio de Pinto e outros (2016, p. 58) ao afirmarem:
O cenário de recursos finitos, potencializado por uma expressiva oferta de novas tecnologias
para os sistemas de saúde em geral e, em particular para o Sistema Único de Saúde (SUS),
requer que o gestor tome decisões de incorporação com base em múltiplos critérios, dentre
eles, as avaliações econômicas.

Ocorre que estabelecer a necessidade de avaliação econômica sem definir a faixa de
limiar, como reiteradamente defendido nesse estudo, é o mesmo que admitir a existência de
custos no direito à saúde sem admitir que os recursos disponíveis são escassos, o que deve
sempre ser evitado sob pena de se enxergar a questão econômica apenas por um único prisma,
ao invés dos dois que ela possui.
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Considerando o cenário normativo atual do Brasil que impõe a apresentação de estudos
econômicos e que os mesmos sem referencial de limiar perdem grande parte de sua validade e
relevância, a ausência de limiar definido impõe que sejam expedidas algumas recomendações
para evitar que os dispositivos normativos deixem de ter conteúdo meramente formal.
Partindo desse pressuposto, as diretrizes metodológicas sobre avaliação econômica do
Ministério da Saúde após afirmarem não haver ainda no Brasil limiar de disposição a pagar nem
metodologia escolhida para sua determinação, recomendam (Ministério da Saúde - Diretrizes
metodológicas: Diretriz de Avaliação Econômica, 2014, p. 85) que:
a) estudos sejam realizados para avaliação de factibilidade de uso de faixas de limiares para
o sistema de saúde no Brasil; b) cada caso será analisado em sua especificidade e
disponibilidade orçamentária do tomador de decisão, mas tentando-se manter certa
homogeneidade nas incorporações de tecnologias; e c) que as análises econômicas
apresentadas incluam nas curvas de aceitabilidade faixas amplas de análise, mas incluindo o
valor de uma a três vezes o produto interno bruto per capita do país por QALY.

Ao admitir a inexistência de limiar, mas recomendar estudos para avaliação de uso de
faixas de limiares para o sistema de saúde do Brasil, acrescido alerta de necessidade de
homogeneidade nas decisões de incorporação de novas tecnologias e de que as análises
econômicas incluam nas curvas de aceitabilidade as faixas que abarquem o valor de uma a três
vezes o PIB per capita do Brasil por QALY, o Ministério da Saúde sinaliza três pontos
importantes: a) o reconhecimento da situação atual desprovida de limiar concreto no Brasil; b)
a importância dos limiares, e; c) a necessidade de que esforços sejam envidados na busca de
estabelecer um limiar condizente com o sistema único de saúde brasileiro.
Esses três pontos também são importantíssimos para o bom funcionamento do Sistema
Único de Saúde (SUS) e para a garantia do cumprimento de seus princípios na integralidade.
Embora não haja ainda no Brasil uma definição do limite de custo-efetividade
estabelecido e adotado como padrão representativo do valor que a sociedade está disposta a
pagar a mais por uma nova tecnologia para ganhar um ano de vida com qualidade, já existem
estudos que buscam suprir essa lacuna e apontar direções a serem seguidas para o
estabelecimento de um valor de referência.
Um importante estudo nesse sentido é a dissertação de Corah Prado que utilizou de regra
de três simples para verificar o valor da faixa de limiar a ser adotado pelo Brasil caso esse
mantivesse a mesma proporção dos gastos per capita dos EUA e do Reino Unido em relação
ao limiar por eles estabelecido. Para chegar ao resultado a autora apresentou os dados dos
limiares nesses países (US$ 50.000,00/QALY) e o gasto per capita com saúde, comparando
com o valor do gasto per capita com saúde no Brasil. Como conclusão verificou que em média,
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o gasto per capita público do Brasil é 7,5 vezes menor que o dos dois países quando utilizado
dólar ajustado pela paridade de poder de compra e 14,7 vezes menor se a comparação é feita
pelo dólar, na taxa de câmbio médio. Dessa forma, por regra de três simples propôs que a faixa
de limiar de custo-efetividade no Brasil deveria ficar na mesma proporção e estabelecer-se entre
US$ 3.383 a 6.663 por QALY ganho (SANTOS, Vânia Cristina Canuto, 2010, p. 60).
É claro que esse raciocínio não necessariamente abarca as peculiaridades do Brasil e de
seu sistema público de saúde, mas depura um pouco a transposição acrítica para o Brasil de
critério adotados por outros países, demonstrando, de forma clara, que a realidade local de cada
país é diferente e somente estará representada no limiar de custo-efetividade se estiver presente
nos elementos da equação da fixação do limiar. Esse é o mesmo princípio presente na
recomendação da OMS quando adotou o PIB per capita como elemento de cálculo do limiar.
Vale registrar para efeito de documentação, sem qualquer caráter vinculativo ou de
definição de parâmetro de limiar de custo-efetividade, que a Portaria da Secretaria de Atenção
à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde nº 458, de 21 de maio de 2012, assinada pelo então
Secretário, Dr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior, ao aprovar as Diretrizes Diagnósticas e
Terapêuticas - Neoplasia Maligna Epitelial de Ovário, menciona de forma circunstancial que,
apesar de existir controvérsia relacionada ao tema, tradicionalmente, na avaliação de custoefetividade, é utilizada a razão custo-efetividade incremental inferior a 50 mil dólares por ano
de vida salvo. Essa menção superficial não deve ser entendida como apta a balizar a definição
sobre o tema.
A primeira iniciativa legal a tratar do tema do valor do limiar de custo-efetividade para
o sistema único de saúde brasileiro é o projeto de Lei n.° 415/15 do Senado Federal que em sua
proposta originária trata, entre outros objetivos, da obrigatoriedade da definição em
regulamento e da divulgação do indicador ou parâmetro de custo-efetividade utilizado na
análise das solicitações de incorporação de tecnologia e outras.
Para tanto o projeto renumera o parágrafo único do art. 19-O da Lei n.º 8.080/90 para §
1º e inclui mais dois parágrafos. O que interessa para fins deste trabalho é o parágrafo segundo
que estabelece que “Será definido em regulamento e amplamente divulgado o indicador ou
parâmetro de custo-efetividade utilizado na análise prevista no § 1º”.
O projeto do senador Cássio Cunha Lima, frise-se, de 2015, justifica a inclusão do
parágrafo ao fundamento de que o parágrafo único do art. 19-O da Lei n.º 8.080/90 impõe a
necessidade de avaliação de custo-efetividade para incorporação de novas tecnologias em saúde
pelo SUS e que a legislação ou atos normativos infralegais ainda não estabeleceram os
parâmetros ou indicadores de custo-efetividade a serem utilizados.
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Argumenta, ainda, não estar claro “o fundamento legal segundo o qual a Conitec analisa
a custo-efetividade de um procedimento médico, nem qual é o limiar adotado para considerar
que um procedimento é custo-efetivo, lacuna que propicia, por vezes, a adoção, pela
administração pública, de discricionariedade técnica de baixa qualidade”.
O projeto teve seu texto original modificado pela Emenda n.º 9 apresentada pelo senador
Fernando Bezerra Coelho que, em razão da urgência imposta pela pandemia de covid-19, foi
encaminhada diretamente para a apreciação do Plenário. O substitutivo eliminou a alteração do
art. 19-O e acrescentou o parágrafo terceiro ao art. 19-Q da Lei n.º 8.080/90 com a seguinte
redação “As metodologias empregadas na avaliação econômica a que se refere o inciso II do §
2º deste artigo serão dispostas em regulamento e amplamente divulgadas, inclusive no que se
refere aos indicadores e parâmetros de custo-efetividade utilizados em combinação com outros
critérios”.
Em seu parecer o senador Fernando Bezerra Coelho destacou “que a regulação da
incorporação tecnológica é essencial para o adequado funcionamento dos sistemas públicos de
saúde”, bem como ressaltou a necessidade de conjugação com outros critérios.
A redação do substitutivo ao estabelecer que as metodologias empregadas na avaliação
econômica serão dispostas em regulamento e amplamente divulgadas, inclusive no que se refere
aos indicadores e parâmetros de custo-efetividade utilizados em combinação com outros
critérios, opta por deixar a disciplina da temática para deliberações técnicas infralegais que
possuem um maior conhecimento e experiência prática sobre o assunto, possibilitando não
somente a eleição de critérios mais condizente com a realidade, mas também permitindo uma
maior facilitada para alteração, aprimoramento e modificação dos critérios fixados. Possibilita
também que o limiar de custo-efetividade não seja o único critério a ser considerado na escolha
da incorporação ou não da tecnologia em saúde ao SUS.
Em 27/04/2021, o projeto foi aprovado pelo Plenário do Senado Federal nos termos do
substitutivo. Em 29/04/2021 foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde foi
renomeado para PL n.º 1.6313/2021. Na Câmara dos Deputados foi aprovado pela Comissão
de Seguridade Social e Família e pela Comissão de Constituição e Justiça. Em agosto de 2021,
o projeto de lei continua em tramitação.
A demora de tramitação do projeto no Senado Federal demonstra a ausência de consenso
no Poder Legislativo e, reflexamente, na sociedade em geral sobre a temática em comento, mas
não impede que se aprofunde a discussão e amadureça a ideia da imprescindibilidade de
definição de um limiar econômico-orçamentário de custo-efetividade a ser adotado pelo
Sistema Único de Saúde brasileiro.
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4.5 A imprescindibilidade de definição de um limiar econômico-orçamentário de custoefetividade no Sistema Único de Saúde
Para que o SUS possa efetivamente materializar a garantia constitucional da saúde ser
direito de todos e dever do Estado garantido por meio do acesso universal e igualitário dentro
de um sistema próprio que permite a integralidade de atendimento e que, ao mesmo tempo, seja
saudável economicamente e viável orçamentariamente é imprescindível a discussão sobre a
necessidade de se definir um limiar de custo-efetividade.
Atrelar a efetividade do Sistema Único de Saúde consagrado constitucionalmente ao
aspecto econômico do direito reforça o entendimento de que todos os direitos possuem um custo
associado a sua garantia/implantação/concessão (HOLMES et al, 2000).
Quando tratamos do custo dos direitos sob o prisma do setor público dois aspectos
necessariamente devem ser enfrentados. O primeiro é que o Estado deve despender recursos
para assegurar o direito consagrado e o segundo, atrelado diretamente ao primeiro, é que os
recursos que o Estado dispõe são finitos e limitados, devendo ser utilizado da melhor forma
possível para que se garanta o máximo de efetividade possível por unidade monetária aplicada.
Esses aspectos transpostos para o direito à saúde implicam em dizer que embora as
demandas da população de determinado país sejam crescentes e tendam ao infinito, não
encontrando limites em suas pretensões, os recursos disponíveis para atender essas
necessidades são limitados e sua utilização em uma determinada ações ou serviço de saúde
implica necessariamente na impossibilidade de sua utilização em outra ASPS (custo de
oportunidade – “custo em que a sociedade incorre ao disponibilizar uma tecnologia sanitária à
população, à medida que os recursos empregados para tal ficam indisponíveis para outros fins”
(Ministério da Saúde – Glossário Temático, 2013).
Em verdade, estamos diante de situações em que os recursos disponíveis para aplicação
em ASPS não são suficientes para o atendimento de todas as demandas e sua alocação deve
passar por decisões conscientes, embora difíceis, de escolha de ASPS que repercutam em
melhores ganhos de saúde para a população em geral por unidade monetária alocada, sempre
avaliando adequadamente o custo de oportunidade.
Quando o direito à saúde é enfrentado por esse prisma realista, a necessidade de
implementação de ferramentas capazes de possibilitar uma maior racionalização do cuidado da
saúde torna-se premente.
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A limitação de recursos impõe que os gastos com saúde sejam realizados de forma a
obter cada vez melhores resultados em benefícios à saúde da população com a uma quantidade
limitada de recurso, proporcionando uma maior eficiência na aplicação de cada unidade
monetária gasta em relação ao resultado de saúde obtido. Para que se obtenha esse resultado,
imprescindível estabelecer um valor limite de custo-efetividade, sem o qual torna impossível a
verificação da eficiência dos recursos alocados.
Entretanto, embora a alteração legislativa que introduziu a necessidade de avaliação de
custo-efetividade das novas tecnologias que pretendem ser incorporadas ao SUS datar de 2.011
(Lei n.º 12.401/11), ainda não temos no Brasil uma definição sobre um limiar de custoefetividade, seja expressamente ou mesmo implicitamente. Da mesma forma, não é possível
inferir o limiar das análises das tecnologias analisadas pela CONITEC que apresentaram cálculo
da razão de custo-efetividade incremental (PRADO, 2015, p. 3142).
A alteração legislativa trazida pela Lei n.º 12.401/11 à Lei n.º 8.080/90 equiparou o
procedimento da CONITEC para análise de tecnologias em saúde ao realizado pelas melhores
agências de diversos países do mundo ao introduzir a obrigatoriedade de estudo de custoefetividade na avaliação. Ao assim fazer, impôs a necessidade “de trabalhar com um valor de
corte, que indica quais as tecnologias podem ser sustentadas pelo sistema. Sem esse como saber
se uma determinada razão custo-efetividade incremental representa ganhos em saúde e uso
eficiente dos recursos financeiros?” (PRADO, 2015, p. 3142).
Como mencionado no item anterior, no Brasil “ainda não há pesquisa dedicada ao tema
de valor em saúde e LDP consolidada, nem metodologia escolhida para determinação de tal
limiar” (Ministério da Saúde - Diretrizes metodológicas: Diretriz de Avaliação Econômica, p.
83/85).
A principal razão para a demora no avanço da temática decorre de uma visão distorcida
e simplista sobre o limiar de custo-efetividade, sustentada tanto pelo meio médico quanto pelo
público em geral, de que sua adoção tem o objetivo único e exclusivo de limitar os gastos em
saúde em razão das restrições orçamentárias existentes no Brasil. Defender essa visão é
negligenciar que os recursos do Estado são limitados e que a melhor forma de enfrentar essa
limitação é otimizar a alocação dos recursos que estão disponíveis de forma a transformá-los
em maior ganho à saúde da população com sua alocação eficiente. Quando se enfrenta a
realidade por esse prisma, percebe-se que ao se destacar a importância do limiar de custoefetividade está se pretendendo o contrário do que a visão predominante prega: disponibilizar
tecnologias que agreguem valor aos tratamentos já incorporados ao SUS e que possibilitem
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ganhos efetivos para a saúde da população diante de um cenário inexorável de escassez de
recursos (PRADO, 2015, p. 3145).
A realidade de escassez de recursos é tão presente e real que embora não exista um
limiar de custo-efetividade definido ainda para o Brasil, é majoritária a corrente que recomenda
a adoção do critério proposto pela OMS de que se o valor da nova tecnologia custar até 3 PIBs
per capita por DALY acrescido considera-se custo-efetiva (VANNI et al, 2010, p. 2545-2546
e SANTOS, 2010, p. 60).
A utilização do limiar recomendado pela OMS na ausência de fixação de um limite de
custo-efetividade pelo Brasil demonstra de forma clara a indispensabilidade de adoção de um
limiar de custo-efetividade, ainda que o mesmo não tenha sido estabelecido com base em
critérios próprios e condizentes com a realidade enfrentada pelo país.
Enfrentar a temática sob esse prisma é reconhecer o outro lado da teoria dos custos do
direito, qual seja, escassez e limitação de recursos, e tentar encontrar a melhor solução possível
para que a limitação não seja encarrada apenas pelo lado ruim de impossibilitar o aumento de
novas tecnologias em saúde, mas também sirva para otimizar o ganho em saúde com os gastos
realizados na alocação dos recursos. Essa é a verdadeira razão para a indispensabilidade da
fixação de um limiar de custo-efetividade.
Sob essa perspectiva de que a fixação de limiar de custo-efetividade é indispensável,
melhor do que adotar um limiar genérico feito com base em medida de benefício à saúde não
adotado em nossas avaliações de custo-efetividade (DALY) é buscar construir um limiar
condizente com os parâmetros aqui utilizados e com a realidade prática e os limites econômicos
e orçamentários nacionais.
A fixação de um limiar de custo-efetividade no Brasil proporcionaria algumas vantagens
ao SUS em comparação ao sistema de análise econômica desprovido de um limiar definido
como ocorre atualmente.
A principal delas é estabelecer um parâmetro capaz de auxiliar e facilitar a interpretação
das avaliações econômicas na tomada de decisão e na pesquisa científica. Outra seria oferecer
suporte para as decisões de incorporações e também à priorização de investimentos em saúde.
Uma terceira seria tornar claro o custo de oportunidade. O que auxiliaria também o Poder
Judiciário na tomada de decisão de fornecimento de tecnologia em saúde de forma mais crítica
e considerando a RCEI em comparação com o limiar, evitando que as instâncias gestoras do
SUS paguem um custo elevado por tecnologias sem evidências estabelecidas e que o SUS seja
onerado de forma anárquica e desconsiderando princípios e conceitos caros ao sistema (PINTO
et al, 2016, p. 60).
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A fixação de limiar também tem o potencial de contribuir para que as análises
econômicas incentivem e priorizem a utilização mais eficiente e efetiva dos recursos do
orçamento em saúde no Brasil, de forma que cada vez mais a mesma quantidade de recursos
alocado acarrete um ganho maior em benefícios à saúde da população (PINTO et al, 2016, p.
60).
Outro aspecto positivo da definição de limiar de custo-efetividade é acarretar uma maior
transparência para as decisões de incorporação/manutenção e exclusão de tecnologias em saúde,
contribuindo para a sustentabilidade do SUS.
Interessante destacar, também, a possibilidade de levar ao conhecimento da sociedade
o parâmetro utilizado para fixação do limite de custo-efetividade de modo a expô-lo a críticas
para que o mesmo seja aperfeiçoado e melhorando e, com o tempo, ganhe robustez de
fundamento e solidez de valor.
Fora esses aspectos, pode-se vislumbrar, ainda, o potencial em contribuir para a
assimilação pela sociedade do conceito técnico-jurídico de que os direitos consagrados
constitucionalmente não são absolutos e encontram limites de diversas ordens, inclusive na
escassez de recursos.
Considerando que a definição de limiar ainda não é consenso no Brasil e que para que
a mudança do cenário atual ocorra é preciso caminhar etapa por etapa, a fixação de um limiar
condizente com a realidade enfrentada pelo Brasil, tanto sob o aspecto dos princípios gestores
do direito à saúde quanto do custo desse direito, das novas tecnologias disponíveis e da escassez
de recursos, deveria observar alguns parâmetros capazes de acomodar de forma harmônica as
diversas nuances envolvidas.
Para tanto, defende-se um limiar que conceitualmente agregue a possibilidade de: a) ser
estabelecido com base em parâmetros de valores (faixa de valores) a depender a situação
específica; b) não ser imposto como critério único e absoluto; c) ser reavaliado periodicamente,
e; d) fomentar a desincorporação de tecnologias. Ao assim fazer, mesmo sem qualquer
pretensão de exaurimento do tema, pretende-se contribuir para a discussão da matéria de limite
ao acesso à saúde pública no Brasil.
A ideia de parâmetros de valores está compreendida na necessidade do limiar abarcar
diversas situações que possuem variáveis complexas e que podem oscilar em razão de situações
específicas que poderiam acarretar sua exclusão caso adotado um valor único. Sem falar que
permite que situações diferentes recebam tratamentos diversos em consonância com o princípio
da igualdade material.
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Nesse sentido Prado (2015, p. 3144) defende que “provavelmente deverá ser adotado
não um valor único de LCE, mas uma faixa que considere diferentes variáveis importantes, mas
principalmente o acesso às novas tecnologias, por cidadãos em todas as regiões do país”.
Para além da faixa, o LCE não deve ser adotado como critério único e rígido.
Aparentemente há uma tendência em trabalhar com um limiar que possibilite que outros
critérios sejam levados em consideração quando da análise de incorporação de novas
tecnologias pelo SUS, adotando-se um LCE soft, como ficou conhecido, em detrimento de um
LCE hard. (PRADO, 2015, p. 3144).
A possibilidade de adoção de outros critérios conjuntamente com o limiar de custoefetividade justifica-se no fato de que o limite estabelecido tem como base situações ordinárias
que abarcam a grande maioria das situações existentes, mas não a totalidade. Essa
excepcionalidade deve receber um tratamento particular, por isso a necessidade de conjugação
de critérios. Dentro dessa excepcionalidade pode-se contemplar tratamentos de doenças até o
momento incuráveis, ganho de saúde em diferentes escalões etários, entre outros. Importante
ressaltar que situações excepcionais devem ser enfrentadas com a raridade que lhe é peculiar,
jamais as tornando regra.
Outro importante aspecto conceitual que deve estar contido na definição de limar é a
possibilidade de revisão/reavaliação periódica do valor da LCE. Nesse sentido Prado (2015, p.
3139):
Outro ponto é que os valores de LCE não devem ser imutáveis, mas serem reavaliados com
certa periodicidade, o que pode determinar uma diminuição desses, inclusive. (...) só
chegariam ao mercado aquelas medicações que, de verdade, trariam suficiente ganho
adicional em saúde para justificar o preço requerido pelo investimento.

A revisão do LCE pode ocorrer de duas formas: a) revisão dos valores nominais, a
exemplo de limiares fixados em valores monetários pré-definidos; b) revisão de parâmetros do
valor do indexador, a exemplo de limiares fixados em PIB per capita ou em qualquer outro
indicador econômico. Esse segundo caso possui a peculiaridade de possibilitar a revisão
ordinária que ocorre com a atualização do cálculo do indexador e também a revisão
extraordinária para modificar o valor nominal do indexador utilizado.
A reavaliação regular do valor do LCE assegura a sua adequação às mudanças de
eficiência, custo e orçamento ocorridas longo do tempo e naturais em uma economia de
mercado como a brasileira. Variáveis essas que podem oscilar tanto para cima quanto para baixo
de forma a aumentar ou diminuir o valor do LCE.
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Por fim, o limiar de custo-efetividade deve observar conceitualmente a possibilidade de
atuação em duas frentes: incorporação de novas tecnologias e desincorporação de tecnologias
antigas. A principal função do limiar é, sem dúvida, servir de parâmetro para análise de custoefetividade de uma tecnologia que pretenda ser incorporada ao sistema único de saúde, mas o
efeito rebote de sua função principal é servir de parâmetro também para a análise de custoefetividade das tecnologias já incorporadas ao SUS e, por via de consequência, subsidiar a
eliminação de tecnologias constantes do rol de ASPS, mas já obsoletas, dispendiosa e pouco
efetivas em comparação com as novas tecnologias existentes.
Esse papel do limiar é renegado e pouco explorado, mas diante de um cenário de
recursos limitados e necessidade de análise criteriosa de custo de oportunidade, é extremamente
importante para possibilitar o acesso a uma maior quantidade de recursos aplicáveis em
tecnologias que efetivamente se reverterão em maiores benefícios à saúde da população, de
modo a aprimorar a eficiência do sistema.
Dessa forma, a materialização da garantia constitucional do direito à saúde como direito
de todos e dever do Estado assegurado por meio do acesso universal e igualitário dentro do SUS
passa, necessariamente, pela discussão sobre o custo dos direitos e a escassez dos recursos
disponíveis e, consequentemente, pela imprescindibilidade de definição de um limiar de custoefetividade capaz de possibilitar a obtenção de resultados cada vez melhores em benefícios à
saúde da população com a quantidade limitada de recurso disponível, proporcionando uma
maior eficiência na aplicação de cada unidade monetária gasta em relação ao resultado de saúde
obtido.
Somente a definição clara de limiar de custo-efetividade torna possível a mensuração
da eficiência dos recursos alocados na saúde. Do contrário, continuaremos destinando elevado
percentual do orçamento nacional para a saúde sem que se consiga verificar a eficiência dessa
alocação, submetendo-se ao risco de colapsar ou, até mesmo, aniquilar nosso sistema de saúde.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A saúde é um direito fundamental diretamente relacionado à dignidade da pessoa
humana e está garantido em diversos diplomas legais, tanto nacionais quanto internacionais.
Os arts. 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 estabelecem a saúde como direito de
todos e dever do Estado, garantindo pelo acesso universal e pelo tratamento igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Já o art. 198, II, elenca, como uma das
diretrizes do Sistema Único de Saúde, o atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Disposições similares constam da Lei n.º
8.080/1990.
Dessa forma, o direito à saúde, positivado como direito social, pode ser compreendido
como um direito fundamental, irradiado do princípio-regra da dignidade da pessoa humana,
sendo concretizável através de prestações positivas exigíveis em face do particular ou do
Estado, nas esferas federal, estadual ou municipal.
Estabelecer o direito à saúde como fundamental não lhe confere o caráter de absoluto,
nem tampouco assegura acesso irrestrito a toda e qualquer tecnologia de saúde disponível no
mundo, sem a análise de outras condicionantes envolvidas no processo. Caracterizar o direito à
saúde como direito fundamental assegura-lhe uma condição de exigibilidade, mas não
estabelece um acesso irrestrito.
Há uma enorme diferença entre entender o direito à saúde como um direito fundamental
associado à dignidade da pessoa humana e estabelecer que por conta dessa sua característica
ele deva ser fornecido sem que faça qualquer juízo limitativo e/ou se utilize de balizas aptas a
estabelecerem limites a esse acesso.
Essas condicionantes denominamos limiares. A harmonia entre a fundamentalidade do
direito à saúde e o acesso não absoluto à ações e serviços públicos de saúde (ASPS) encontra
sustentação justamente nos limites de diversas ordens aplicados ao direito à saúde que, ao
mesmo tempo, asseguram sua característica de fundamentalidade e preservam sua condição de
sustentabilidade.
A Constituição Federal de 1988, amparada em documentos internacionais anteriores,
reconheceu expressamente a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, sem,
contudo, especificar explicitamente quais os limites aplicáveis a este direito. Por tal motivo, os
parâmetros à efetivação do mencionado direito devem ser construídos utilizando-se de balizas
capazes de assegurar sua essencialidade sem que, para tanto, deixem de observar a capacidade
econômica do Estado e a escassez de recursos disponíveis.
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O acesso universal e igualitário previsto no art. 196 da Constituição Federal de 1988
limita-se, implicitamente, às ações e serviços públicos de saúde existentes e disponíveis para
sua promoção, proteção e recuperação. Dessa forma, o direito à saúde a ser garantido pelo
Estado de forma universal e igualitária foi estabelecido com base em um padrão oferecido a
todos de forma indistinta, porém não foi consagrado como um direito absoluto
independentemente de qualquer outro elemento condicionante a ser considerado. Essa
interpretação possui fundamentação histórica, muitas vezes, desprezada.
No Brasil, até 1988, não havia falar em universalidade das ações e serviços públicos de
saúde. Até então a saúde no Brasil era prestada por um sistema dual segregado em medicina
previdenciária e saúde pública, ambas não acessíveis de forma universal.
Essa realidade fomentou o desenvolvimento do movimento sanitarista e culminou com
a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS). Os termos do relatório final da mencionada
conferência estabelecem o embrião de transformação da saúde pública no Brasil. Ali está
contido de forma sintética a rejeição do sistema dual segregacionista até então vigente e a
proposta transformadora de adoção de um sistema único e universal. Pelo antagonismo das
palavras que adjetivam os dois sistemas é de se perceber que a mudança ali proposta para além
de um simples aperfeiçoamento ou melhoramento do que existia, propunha um verdadeiro
rompimento com o modelo anterior para construir um totalmente novo em seu conceito de
unidade, arrojado em sua pretensão de abrangência e estruturado em premissas diametralmente
diversas.
As ideias debatidas nesse período ganharam eco na Constituição de 1988 que previu a
saúde como dever do Estado e como um direito assegurado a todos, garantindo o acesso
universal e igualitário às ASPS para sua promoção, proteção e recuperação, o que deve ser feito
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), que possui como diretriz o atendimento integral
(arts. 6º, 196 e 198, CF/88).
Esses dispositivos representam o núcleo orientador do SUS e compilam seus princípios
elementares (universalidade de acesso, a igualdade no tratamento e a integralidade de
atendimento). A ideia é que o SUS seja organizado de forma que os princípios constitucionais
sejam respeitados, assegurando o acesso universal e tratamento igualitário, simultaneamente ao
atendimento integral a todos os níveis de complexidade.
Essa configuração do Sistema Único de Saúde reforça a ideia de que o mesmo deve ser
compreendido sob o prisma da unidade de um sistema organizado, completo, harmônico,
complexo, interligado e interdependente.
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A compreensão da concepção do SUS como um sistema organizado por uma rede
regionalizada e hierarquizadas onde as ações e serviços públicos de saúde se desenvolverão
com base em diretrizes e princípios próprios é essencial para entender do tratamento dado pela
Constituição de 1988 ao tema da saúde. Afastada essa compreensão perde-se a essência
norteadora da garantia à saúde estabelecida constitucionalmente, desvirtuando-se por completo
o desenho do SUS.
Fora essa compreensão sistêmica do SUS, quando da análise de incorporação de novas
tecnologias em saúde os custos também devem ser avaliados. Impossível pensar em proteção
mais eficiente do direito à saúde sem considerar os custos envolvidos e os demais aspectos a
eles relacionados. A efetividade de ações e serviços públicos de saúde no Brasil está atrelada à
necessária compreensão da existência de custos associados à garantia da universalidade do
acesso e da igualdade e integralidade de tratamento, bem como à estruturação sistêmica do SUS.
O grande dilema envolvido no custo dos direitos é a finute dos recursos públicos. Como
o valor disponível para utilização em tecnologias em saúde de forma ampla é finito, a escolha
de alocação de verba em uma determinada tecnologia implica na impossibilidade de utilização
desses recursos no atendimento das demais tecnologia em saúde.
Compete então ao gestor ter em mente que as suas decisões se baseiam em custo de
oportunidade e que a alocação em determinada tecnologia implicará necessariamente em
diminuição de possibilidade de alocação em outra.
Quando se coloca em perspectiva a questão do custo de oportunidade e da finitude dos
recursos, ganha importância a alocação eficiente dos recursos como forma de otimização de sua
utilização.
Enfrentar a realidade dos custos dos direitos em nada se assemelha a uma afronta a
preservação dos direitos ou ao compromisso de proteção dos direitos fundamentais, mas tão
somente em conhecer os diversos aspectos envolvidos na garantia dos direitos.
Nesse sentido, a finitude dos recursos públicos como parâmetro limitador de gastos deve
ser considerada quando a questão de garantia de direito fundamental é posta em discussão, não
como forma de impedir o seu exercício, mas sim como meio de estabelecer qual o limite
máximo que o Estado deve despender para atender a essa demanda e reforçar a inexistência de
direito absoluto.
Para auxiliar os gestores em suas decisões, as avaliações econômicas fornecem
elementos capazes de estabelecer o incremento de custo por uma unidade de efetividade
adicional possibilitando uma ampliação do campo avaliativo a que o gestor tem acesso. Embora
esses elementos sejam importantíssimos, não são suficientes para auxiliar os gestores na decisão
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sobre a melhor forma de alocação sem que se estabeleça o valor da disponibilidade da sociedade
a pagar pelo ganho adicional em saúde ou o limiar de custo-efetividade (YUBA, 2018, p. 5).
Não basta simplesmente quantificar o custo das tecnologias em saúde, é preciso discutir
o limiar de disposição a pagar, sem o que as demais discussões, embora importantes, não
abrangem a totalidade das questões envolvidas no tema. É como se se reconhecesse a existência
dos custos do direito à saúde, porém se negasse a finitude e a escassez dos recursos disponíveis.
A importância desse referencial está em servir de parâmetro comparativo para avaliar o
custo por ganho de efetividade que determinada nova tecnologia proporciona em relação ao que
a sociedade pode ou está disposta a pagar por cada incremento de qualidade de vida ajustada
pela qualidade ou por outro padrão de medida de efetividade.
Quando se estabelece limites claros cria-se referencial apto a nortear toda a política
pública relacionada à saúde e, consequentemente, garantir a desenvolvimento do SUS em toda
a sua integridade e com observância aos seus princípios gestores.
Compreender a questão do direito fundamental à saúde sob essa perspectiva altera a
abordagem de enfrentamento do tema, pois se introduz a ideia de que o direito à saúde
consagrado constitucionalmente é tão importante que deve efetivamente cumprir seu propósito
constitucional de abranger igualmente a todos que dele necessitem em todos os níveis de
complexidades e não apenas priorizar alguns determinados cidadãos em detrimento da
coletividade.
Não se pode simplesmente fechar os olhos para os custos inerentes a concretização do
direito à saúde como se tal não fosse um complicador que deva ser enfrentando quando se fala
do tema para se viver dissociado das limitações impostas pela realidade.
A busca de parâmetro serve tanto para frear o impulso daqueles que desejam a
implantação dos tratamentos de saúde em seu grau absoluto, sem qualquer análise de
viabilidade econômica e também serve para flexibilizar o óbice intransponível imposto por
aqueles que pretendem utilizar questões econômicas como as únicas a serem consideradas nesta
análise.
Atinge-se, assim, um meio-termo capaz de temperar os dois extremos e alcançar a
melhor solução possível para a implantação de direito à saúde em seu grau máximo possível e
com respeito aos princípios gestores do SUS.
A ausência de um limiar de custo-efetividade claro e definido impede que análise de
custo-utilidade seja utilizada como ferramenta adequada para a tomada de decisão, pois falta
um critério de decisão sistemático e universalmente reconhecível. Ou seja, consegue quantificar
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o custo, mas não é possível aferir se esse custo quantificado está dentro de parâmetros
estabelecidos como capazes de serem absorvidos pelos recursos disponíveis pelo Estado.
Quando se define um conceito como limitador é importante estabelecer o valor de
referência atrelado a essa definição capaz de possibilitar a sua quantificação,
independentemente da unidade de medida a ser utilizada.
No Brasil não há atualmente um limiar de custo-efetividade definido, embora a
avaliação econômica seja requisito para a aprovação da incorporação de tecnologias no SUS,
nos termos da Lei n.º 12.401/11, que alterou a Lei n.º 8.080/90, pelo menos desde de 2011 e
diversos países já o adotem, seja por parâmetro próprio ou seguindo a recomendação da OMS
de adotar como referência o PIB per capita por DALY ganho.
A primeira iniciativa legal a tratar do tema do valor do limiar de custo-efetividade para
o sistema único de saúde brasileiro é o projeto de Lei n.° 415/15 do Senado Federal que em seu
substitutivo eliminou a alteração originariamente previsto no art. 19-O e acrescentou o
parágrafo terceiro ao art. 19-Q da Lei n.º 8.080/90 para determinar que “As metodologias
empregadas na avaliação econômica a que se refere o inciso II do § 2º deste artigo serão
dispostas em regulamento e amplamente divulgadas, inclusive no que se refere aos indicadores
e parâmetros de custo-efetividade utilizados em combinação com outros critérios.”
A redação do substitutivo ao estabelecer que as metodologias empregadas na avaliação
econômica serão dispostas em regulamento e amplamente divulgadas, inclusive no que se refere
aos indicadores e parâmetros de custo-efetividade utilizados em combinação com outros
critérios, opta por deixar a disciplina da temática para deliberações técnicas infralegais que
possuem um maior conhecimento e experiência prática sobre o assunto, possibilitando não
somente a eleição de critérios mais condizente com a realidade, mas também permitindo uma
maior facilitada para alteração, aprimoramento e modificação dos critérios fixados. Possibilita
também que o limiar de custo-efetividade não seja o único critério a ser considerado na escolha
da incorporação ou não da tecnologia em saúde pelo SUS. O projeto foi aprovado no Senado e,
atualmente, está em tramitação na Câmara dos Deputados, como aprovação, até o momento,
pela Comissão de Seguridade Social e Família e pela Comissão de Constituição e Justiça.
Embora ausente uma definição de limiar de custo-efetividade no Brasil, enfrentar a
temática sob o prisma da necessidade de sua fixação é reconhecer o outro lado da teoria dos
custos do direito, qual seja, escassez e limitação de recursos, e tentar encontrar a melhor solução
possível para que a limitação não seja encarrada apenas pelo lado da impossibilidade de
incorporação de novas tecnologias em saúde, mas também sirva para otimizar o ganho em saúde
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com os gastos realizados na alocação dos recursos. Essa é a verdadeira razão para a
indispensabilidade da fixação de um limiar de custo-efetividade.
Sob essa perspectiva de que a fixação de limiar de custo-efetividade é indispensável, a
melhor do que adotar um limiar genérico feito com base em medida de benefício à saúde não
adotado em nossas avaliações de custo-efetividade (DALY), como o recomendado pela OMS,
é buscar construir um limiar condizente com os parâmetros aqui utilizados e com a realidade
prática e os limites econômicos e orçamentários nacionais.
A fixação de um limiar de custo-efetividade no Brasil proporcionaria algumas vantagens
ao SUS em comparação ao sistema de análise econômica desprovido de um limiar definido,
como ocorre atualmente, tais como: a) oferecer parâmetro capaz de auxiliar e facilitar a
interpretação das avaliações econômicas na tomada de decisão e na pesquisa científica; b)
oferecer suporte para as decisões de incorporações e também à priorização de investimentos em
saúde; c) auxiliar o Poder Judiciário na tomada de decisão de fornecimento de tecnologia em
saúde de forma mais crítica; d) contribuir para que as análises econômicas incentivem e
priorizem a utilização mais eficiente e efetiva dos recursos do orçamento da saúde no Brasil; e)
acarretar uma maior transparência para as decisões de incorporação/manutenção e exclusão de
tecnologias em saúde; f) levar ao conhecimento da sociedade o parâmetro utilizado para fixação
do limite de custo-efetividade; g) contribuir para a assimilação pela sociedade do conceito
técnico-jurídico de que os direitos consagrados constitucionalmente não são absolutos e
encontram limites de diversas ordens, inclusive na escassez de recursos, entre outros.
Considerando que a definição de limiar ainda não é consenso no Brasil e que para que
a mudança do cenário atual ocorra é preciso caminhar etapa por etapa, a fixação de um limiar
condizente com a realidade enfrentada pelo Brasil, tanto sob o aspecto dos princípios gestores
do direito à saúde quanto do custo desse direito, das novas tecnologias disponíveis e da escassez
de recursos, deveria observar alguns parâmetros capazes de acomodar de forma harmônica as
diversas nuances envolvidas.
Para tanto, defende-se um limiar que conceitualmente agregue a possibilidade de: a) ser
estabelecido com base em parâmetros de valores (faixa de valores) a depender a situação
específica; b) não ser imposto como critério único e absoluto; c) ser reavaliado periodicamente,
e; d) fomentar a desincorporação de tecnologias. Esses requisitos conceitos que devem se fazer
presente no limiar a ser estabelecido, mesmo sem qualquer pretensão de exaurimento do tema,
objetivam contribuir para a discussão da matéria de limite ao acesso à saúde pública no Brasil.
Portanto, a materialização da garantia constitucional do direito à saúde como direito de
todos e dever do Estado assegurado por meio do acesso universal e igualitário às ASPS dentro
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do SUS passa, necessariamente, pela discussão sobre o custo dos direitos e a escassez dos
recursos disponíveis e, consequentemente, pela imprescindibilidade de definição de um limiar
de custo-efetividade capaz de possibilitar a obtenção de resultados cada vez melhores em
benefícios à saúde da população com a quantidade limitada de recurso disponível,
proporcionando uma maior eficiência na aplicação de cada unidade monetária gasta em relação
ao resultado de saúde obtido.
A definição clara de limiar de custo-efetividade é imprescindível para viabilizar a
mensuração da eficiência dos recursos alocados na saúde. Enquanto não definido o limiar, o
SUS submete-se ao risco de colapsar ao destinar seus recursos para tecnologias não custoefetivas, independentemente do percentual do orçamento nacional que se destine para a saúde.
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