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Gastos públicos em Saúde
No Brasil, foi investido um total de R$ 289,6 bilhões em ações e serviços 
públicos de saúde (ASPS) em 2019, representando 4,0% do Produto 
Interno Bruto (PIB). Nota-se na Figura 1, que o país manteve essas 
despesas acima de 3,5% do PIB desde 2009 e, embora a proporção 
com o PIB tenha apresentado retração entre 2018 e 2019, os valores 
nominais aumentaram em 6,2% nesse mesmo período.

Fonte: SIOPS para os dados da União (a partir do ano de 2013), Estados, DF e Municípios; Subsecretaria 
de Planejamento e Orçamento (SPO) do Ministério da Saúde para os dados da União (de 2002 a 2012). 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para os valores do Produto Interno Bruto (PIB). 
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O que são as ações e serviços 
públicos de saúde? 

As ações e serviços públicos de saúde (ASPS) são aquelas voltadas 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, 
simultaneamente, aos princípios instituídos no art. 7o da Lei no 

8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes:

• Sejam destinadas às ações e serviços públicos de 
saúde de acesso universal, igualitário e gratuito; 

• Estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados 
nos Planos de Saúde de cada ente da Federação; e 

• Sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, 
não se aplicando a despesas relacionadas a outras 
políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais 
e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de 
saúde da população.

Figura 1 - Gasto público em ASPS em comparação ao PIB
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A distribuição dos gastos públicos em saúde por ente federado (Figura 2) mostra que a União ainda 
concentra a maior parte das despesas, com R$ 122,3 bilhões, seguida pelos municípios (R$ 91,5 
bilhões) e pelos estados (R$ 75,8 bilhões).

De acordo com a legislação vigente1, a aplicação 
mínima em relação ao produto da arrecadação de 
impostos a serem aplicados anualmente em ASPS é 
de 15% para os municípios e 12% para os estados. No 
caso da União, seguem-se as regras do Novo Regime 
Fiscal (NRF) instituídas pela Emenda Constitucional 
(EC) no 95/2016 em que é considerado o valor gasto 
em ASPS do ano anterior corrigido pelo Índice de 
Preços Ampliados ao Consumidor (IPCA). 

Figura 2 - Distribuição dos gastos públicos em saúde por esfera da federação

Fonte: SIOPS. 

1Para entender a legislação atual dos gastos mínimos em ASPS, verificar Brasil (2012, 2015, 2016).
2 Em 2019, o Distrito Federal (DF) teve um gasto em ASPS com recursos próprios de R$ 27,1 bi. Como o DF possui um modelo híbrido de arrecadação tributária 
(tributos de incidência estadual e municipal), ele não foi considerado para a constatação da aplicação mínima em ASPS na Figura 3.

2021 Ministério da Saúde.
Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença 
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Conforme os valores declarados para o Sistema 
de Informações dos Orçamentos Públicos 
em Saúde (SIOPS), os estados brasileiros e os 
municípios aplicaram, em média, 13,5% e 21,4%, 
respectivamente, da fonte de recursos, que inclui 
impostos e transferências constitucionais, em saúde 
no ano de 2019 (Figuras 3 e 4)2. 
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Fonte: SIOPS.

Figura 3 - Aplicação mínima de recursos de impostos em ASPS dos estados brasileiros (em %) - 2019

Figura 4 - Aplicação mínima de recursos de impostos em ASPS dos municípios brasileiros (em %) - 2019

No caso da União, embora fosse necessária a aplicação de R$ 117,3 bilhões, segundo o NRF, foi investido 
cerca de R$ 122 bilhões em 2019.

Fonte: SIOPS.  
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Conclusão

• O Brasil investiu um total de R$ 289,6 
bilhões em ASPS no ano de 2019 que foi 
cerca de 4,0% do PIB para o mesmo ano. 
 

• A distribuição dos gastos públicos em 
saúde em 2019, por ente da Federação, foi 
concentrada na União (42,2%), seguida pelos 
municípios (31,6%) e pelos estados (26,2%). 

• Os estados e os municípios brasileiros 
aplicaram um total de 13,3% e 22,7%, 
respectivamente, da fonte de recursos, 
que inclui impostos e transferências 
constitucionais, em saúde no ano de 2019. 

• No caso da União, embora a aplicação mínima em 
saúde fosse de R$ 117,3 bilhões, investiu-se cerca 
de R$ 122 bilhões em 2019.
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