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Prezado (a) conselheiro (a), 
 

Estamos encaminhando um clipping de notícias do CNS na mídia, além daquelas com 

assuntos que o Conselho vem debatendo. A intenção é socializar com os Conselheiros Nacionais a 

repercussão nos principais jornais. 

 

 
Brasília, 10 de setembro de 2010 
Valor Econômico/BR 
Ministério da Saúde | Órgãos Vinculados | SUS 

 

A verdade sobre o incentivo fiscal na saúde privada 
 
OPINIÃO 

 
Trata-se de compensação ao indivíduo pela incapacidade do Estado de cumprir o seu dever. Por José 
Cechin, superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. 

 
Corte do benefício transferiria do setor privado para o SUS uma clientela que o governo não consegue 
atender 

 
Todos os brasileiros têm direito constitucional aos serviços de saúde enquanto o Estado tem o 

dever de prestar esses serviços. Cada país tem sua forma de organização e financiamento da saúde. No 

Reino Unido e no Canadá, a saúde é pública e financiada por impostos; Holanda, Chile, e Alemanha 

adotam o esquema do seguro obrigatório; os Estados Unidos, com as recentes mudanças aprovadas 

pelo Congresso, caminham também para forçar o seguro obrigatório; Austrália e Irlanda têm sistemas 

públicos e seguros privados.  

O Brasil optou pelo modelo universal e público, financiado por diversas fontes de custeio, que 

compõem as contribuições sociais. Foi pioneiro na constitucionalização do direito e do dever em saúde, 

mas manteve aberta a possibilidade de financiamento e prestação privada. O próprio SUS presta 

assistência médica em sua rede e também compra serviços de estabelecimentos privados com os quais 

mantém convênio. 

Entre os brasileiros, 25% têm plano de saúde e pagam suas mensalidades sem que isso os 

desonere da participação na arrecadação de tributos devidos por toda sociedade. Além disso, há fortes 

indícios de que é sonho de muitos outros terem acesso a um convênio médico. Frise-se que, ao fazê-lo, 

a pessoa não é dispensada dos deveres de contribuinte nem perde o direito à assistência do SUS. 



 
 

O indivíduo que paga seu plano e usa serviços privados geridos e custeados pela operadora 

desonera o sistema público, já bastante combalido. Da mesma forma, as empresas que organizam 

planos para seus colaboradores e familiares desoneram o SUS. As empresas, assim como os 

indivíduos, não são obrigadas a terem plano de saúde. Se o fazem, é para manterem a força de trabalho 

mais saudável e produtiva, pelo acesso mais expedito a serviços médicos.  

No Brasil como em quase todos os países do mundo que não garantem um sistema de saúde 

público de efetivo alcance universal, os planos privados têm estímulos fiscais. Na década de 70 era 

devolvida parte da contribuição previdenciária às empresas que dessem assistência médica suplementar 

aos seus funcionários e dependentes, abrindo mão do direito à assistência médica realizada pelo extinto 

Inamps, que carimbava a carteira de trabalho sem direito ao Inamps, salvo para cirurgia cardíaca e 

microneurocirurgia.  

Na Alemanha, o trabalhador com renda acima de certo limiar que contratar plano fica 

dispensado de contribuir para o sistema público, renunciando ao direito aos seus serviços. Mas o Estado 

obriga todos a terem plano, seja público ou privado. O incentivo para optar pelo privado é a dispensa da 

contribuição ao público. No Chile, todos os trabalhadores devem ter plano de saúde, podendo escolher 

entre o esquema público ou privado. No Reino Unido essa escolha não existe, embora cerca de 10% da 

população tenha planos privados de saúde. Na Austrália, que tem sistema público universal, o governo 

reembolsa 30% do valor das mensalidades de quem tem plano privado de saúde. 

Nos Estados Unidos, cuja reforma do sistema de saúde ocupou recentemente bastante espaço 

na nossa mídia, as pessoas muito pobres têm acesso a serviços públicos de saúde, independentemente 

de contribuições, e os idosos são atendidos pelo Medicare público desde que tenham contribuído 

durante a vida de trabalho. As outras pessoas são obrigadas a contratar seguro privado de saúde, com 

subsídios do Estado para evitar que a prestação comprometa uma fração elevada da renda. No país do 

liberalismo, da livre iniciativa e do individualismo, o Estado comparece com subsídios fiscais para 

permitir o acesso de todos aos seguros e serviços privados de saúde. No Brasil, predominam os planos 

coletivos contratados por empresas, normalmente custeados pelas próprias, que deduzem as 

mensalidades de suas receitas para fins de tributação. Isso se aplica apenas às empresas tributadas 

pelo lucro real, pois as outras se valem da dedução padrão. Na contratação coletiva, além do benefício 

da assistência médica de qualidade, o incentivo fiscal pode representar um importante fator propulsor da 

economia formal. As mensalidades dos planos pagas pelos indivíduos são dedutíveis do Imposto de 

Renda, assim como toda e qualquer despesa com assistência médica ou odontológica.  

Como todas as pessoas têm direito ao atendimento pelo SUS, pode-se entender a dedução 

fiscal como uma compensação ao indivíduo, por parte do Estado, por sua incapacidade de cumprir 

integralmente com seu dever. Além dessa compensação, as deduções podem ser vistas de outras 

perspectivas. Uma delas vê nos incentivos uma política para desonerar o SUS. Para cada real de 

incentivo fiscal o governo obtém vários reais em serviços privados de assistência médica. O setor 

público, em uma perspectiva realista, não teria condições orçamentárias para custear a saúde de todos 

e o incentivo é uma forma barata de conseguir serviços privados de saúde que são de responsabilidade 

do setor público. 



 
 

No entanto, uma forma bastante equivocada de ver o incentivo fiscal é entendê-lo como um 

financiamento público para planos privados: dinheiro que poderia ser utilizado para financiar o SUS. 

Seria, portanto uma prática funesta para o setor público, já que a sua eliminação aumentaria a 

disponibilidade de recursos potencialmente destináveis ao SUS. Quem defende essa proposta não leva 

em consideração o número de beneficiários que seria transferido do setor privado para o SUS. 

Computado esse efeito, é bem possível que a extinção do incentivo seja um péssimo negócio financeiro 

e social para o Estado, na medida em que cada real de incentivo cortado transfira do setor privado para 

o SUS gasto bem superior a um real, pelo fato de muitas pessoas e empresas abandonarem seus 

planos de saúde.  

Essa questão, portanto, não é tão simples quanto parece nas acusações de que os incentivos 

fiscais para cidadãos e empresas seriam um financiamento público aos planos privados de saúde. É 

necessário pensar com muito cuidado para que a saúde da população não fique ainda mais prejudicada. 

 
 
Brasília, 10 de setembro de 2010 
Gazeta do Povo - Curitiba/PR 
Organismos Internacionais | OMS 

 

Indústria médica em alta no Brasil 
 
SAÚDE 
Frederico Haikal/Jornal Hoje Em Dia 

 
O Brasil já é o segundo maior produtor de equipamentos e tecnologia médica entre os países 

emergentes. A constatação é da Organização Mundial da Saúde (OMS), que publicou ontem seu 

primeiro levantamento sobre o setor. Empresas do país venderam, em 2009, US$ 2,6 bilhões. O volume 

só foi superado pela China. 

A OMS lembra que, desde a criação de esgotos fechados ou do raio X, a medicina tem sofrido 

uma importante revolução. Hoje, a indústria da tecnologia médica é vista como uma das esperanças 

para salvar vidas e garantir que populações mais carentes tenham acesso à saúde. Se muitos dos 

equipamentos são caros e acessíveis apenas aos países mais ricos ou clínicas privadas, a inovação na 

medicina também significa a criação de instrumentos baratos e eficientes para o diagnóstico de doenças 

e tratamento. A indústria de aparelhos médicos tem em suas mãos a grande promessa para a saúde 

pública , afirmou Margaret Chan, diretora da OMS. 

O levantamento deixa claro que o controle sobre esse setor da medicina está nas mãos dos 

países ricos. Europa e Estados Unidos vendem quatro a cada cinco aparelhos comercializados no 

mundo, num mercado anual de US$ 210 bilhões. Só os EUA vendem, por ano, US$ 91,3 bilhões, 40% 

de todo o mercado de equipamentos médicos. O Japão vem em segundo lugar, com US$ 22,7 bilhões, 

seguido pela Alemanha com US$ 18 bilhões.  

Pelo levantamento, a maior empresa do mundo no setor é a Johnson & Johnson, com vendas 

de US$ 23,2 bilhões, seguida pela também americana GE, com US$17 bilhões. A alemã Siemens vem 



 
 
na terceira colocação, com US$ 15 bilhões. Mas das 30 maiores empresas do mundo no setor médico, 

19 são americanas. 

 

Comércio 
 

A OMS destaca que, pela primeira vez, países emergentes surgem como atores desse 

comércio. A China vem em primeiro lugar, com vendas em 2009 de US$ 6,1 bilhões, e já superando 

tradicionais fabricantes de tecnologia médica como a Suíça ou a Itália. Os chineses têm 2,7% do 

mercado global e 28% de tudo o que os emergentes vendem. 

Já as vendas brasileiras superam as da Índia, que, nos últimos anos, tem sido um dos centros 

da inovação e do setor de saúde. Para a OMS, investimentos nacionais em hospitais e indústrias 

competitivas no Brasil para exportar serão os principais fatores que podem desenvolver o setor no país 

nos próximos anos. Apesar das vendas, o Brasil ocupou apenas 1% do mercado global em 2009. 

Chan, porém, alerta que o desafio é o de fazer chegar essa tecnologia às camadas mais 

pobres. Os benefícios da tecnologia ainda estão sendo distribuídos de forma injusta, alertou. O mercado 

avaliado pela OMS inclui mais de 10 mil aparelhos e tecnologias disponíveis vendidos por 27 mil 

empresas do setor. Mas, a conclusão é de que apenas uma parcela da população mundial tem acesso a 

essas tecnologias.  

 
 
Brasília, 10 de setembro de 2010 
Gazeta do Povo - Curitiba/PR 
Temas de Interesse | Saúde Pública 

 

Em Dourados, tumulto e sapatada na Câmara 
 
NACIONAL 
Ademir Almeida/DiárioMS 
 

Agressões físicas e verbais marcaram ontem a sessão da Câmara Municipal de Dourados 

(MS). Pelo menos 300 pessoas se comprimiam num espaço suficiente para 200, quando um sapato 

atirado do plenário acertou o rosto do vereador Aurélio Bonato (PDT), que presidia a sessão. O ataque 

foi seguido de vaias e gritos de "pega ladrão" e "fora daqui". 

O agressor, imediatamente identificado, foi o auxiliar administrativo da prefeitura Adailton 

Castro de Souza, de 35 anos. Ele explicou não ter suportado ver três dos nove vereadores presos por 

corrupção no dia 1.º deste mês "no lugar onde nunca mais deveriam estar". Depois desabafou: "Eu 

tenho uma filha com um nódulo na garganta, aguardando consulta médica, e esse bando rateando 

dinheiro da saúde pública para o próprio bolso."  

A seção foi encerrada e adiada para segunda-feira, por falta de segurança. Um pelotão de 

choque da Polícia Militar, portando cassetetes e escudos, protegeu os parlamentares até saída do 

prédio. Enquanto isso, do lado de fora, houve princípio de tumulto, com dezenas de pessoas forçando a 

entrada, para assistir ao que seria a primeira sessão ordinária da Casa, depois da desarticulação de um 



 
 
esquema de corrupção. O esquema foi desmontado este mês durante a Operação Uragano, 

desencadeada pela Polícia Federal.  

Na ocasião foram presos 28 acusados, entre eles o prefeito Ari Artuzi (PDT), o vice-prefeito, a 

primeira-dama, 9 vereadores e 5 secretários. Ontem, a PF concluiu o inquérito sobre o caso, indiciando 

60 pessoas, e remeteu o processo ao Ministério Público Estadual, para a formulação das denúncias. 

Nos autos do processo, consta que o prefeito é o principal indiciado por formação de quadrilha, 

corrupção e direcionamento de licitações públicas. Os acusados estão diretamente envolvidos nas 

propinas pagas por construtoras, prestadores de serviços e fornecedores, favorecidos em concorrências 

públicas fraudulentas. O setor mais prejudicado é do da saúde pública, conforme as acusações.  

 

Propina 
 

Cada vereador e secretário municipal recebia em torno de R$ 170 mil por mês com as fraudes 

e o prefeito, R$ 500 mil. Eles também são acusados pelas indicações e nomeações de funcionários 

fantasmas. Ontem o Diário Oficial do Município publica o nome de 130 desses servidores, que exerciam 

cargos de confiança, mas nunca compareceram ao trabalho. O prefeito interino, juiz Eduardo Machado 

Rocha, informou que esse é o primeiro grupo que estava em condição irregular a ser demitido.  
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