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E ntendo que os maiores 
desafios que estão sen-
do – e serão, no futuro 

– enfrentados pelos seguradores 
de saúde podem ser definidos 
pelo que chamo das quatro tran-
sições da saúde. O mundo todo 
está vivendo quatro profundas 
mudanças na base da saúde da 
população, que são (i) a transição 
epidemiológica, (ii) a transição 
demográfica, (iii) a transição etá-
ria e (iv) a transição tecnológica.

A transição epidemiológica está 
associada à elevação do patamar 
de doenças (disease mix shifts), 
conforme os países se desenvol-
vem, tramitando do grau de doen-
ças agudas para doenças crônicas.

À medida que se reduzem as doen-
ças agudas – como problemas nu-
tricionais, doenças da maternidade 
e infecções –, aumentam as doenças 
crônicas, como o câncer, doenças 
cardíacas e diabetes. O tratamento 
dessas doenças é mais longo e dis-
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pendioso, pressionando os sistemas 
de atendimento público e privado.

Em países como o Brasil, as do-
enças crônicas já participam com 
62% dos grupos de doenças, en-
quanto na Europa e nos Estados 
Unidos contribuem com 85%. 
Em breve, o Brasil alcançará esse 
patamar, com novos padrões de 
custos e de frequências de trata-
mentos médicos.

A transição demográfica tem a ver 
com a estrutura etária da popula-
ção. As taxas de natalidade estão 
sendo reduzidas em todo o mundo 
ocidental. A população do Brasil 
cresce hoje a uma taxa inferior a 
1% ao ano. Então, atualmente, 
ainda há o chamado “bônus de-
mográfico”, e a população jovem 
ainda representa 40% do total, en-
quanto os idosos se aproximam de 
10%. Em 2025 essa estrutura será 
de 30% e 15%. Em 2050, a propor-
ção de jovens e idosos será equiva-
lente: próximo a 28%.

Em países 
como o Brasil, 
as doenças crônicas 

já participam com 

62% dos grupos  

de doenças, 

enquanto na 

Europa e nos 

Estados Unidos 

contribuem  

com 85%.
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Para comparar, a população idosa 
no Brasil dobra em 20 anos, en-
quanto na França dobrará em 120 
anos e na Suécia, em 85 anos. Mais 
e mais recursos para tratar os ido-
sos, com menos contribuições fi-
nanceiras dos jovens.

A transição etária agrega a longe-
vidade aos efeitos da transição de-
mográfica e aprofunda os desafios 
dos sistemas de saúde. Os avanços 
sociais e da medicina estão permi-
tindo que as pessoas vivam mais, 
alargando o topo da pirâmide etá-
ria. Os dados da ciência mostram 
que quanto mais idosas as pesso-
as, maior a incidência de doenças 
crônicas, maior a taxa de utiliza-
ção dos sistemas de saúde e maior 
o prazo de tratamento.

Finalmente, a transição tecnoló-
gica. A inovação tecnológica nas 
áreas da saúde tem sido muito in-
tensa, particularmente nos últimos 
20 anos. As drogas e dispositivos 
médicos de elevado custo têm au-
mentado a sua participação na es-
trutura de custos dos tratamentos. 
No Brasil, por exemplo, esses dois 
itens passaram a representar mais 
da metade das despesas hospitala-
res, contra 30% há 10 anos.

Ao aumento do custo médio de-
corrente da inovação tecnológica 
devem ser somadas as indicações 
médicas duvidosas em áreas de 
uso intensivo de tecnologia, co-
mo cardiovascular e ortopedia.

O desafio, então, é saber como 
lidar com essas quatro transições 

que pressionarão a capacidade de 
atendimento dos sistemas de saú-
de. Não há uma solução apenas. 
Não há um padrão comum de so-
luções. Há eixos de providências, 
hoje consensuais, que passam, 
pelo menos, por (i) programas de 
prevenção de doenças e promoção 
da saúde; (ii) instrumentos de fi-
nanciamento do sistema privado 
que estimulem o “consumerism”, 
como a participação dos benefici-
ários no custeio de tratamentos; e 
(iii) a disciplina da inovação tec-
nológica, baseada em rígidos pro-
tocolos de custo-efetividade. 
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