
A União das Nações Unidas (ONU) e a World Health 
Organization (WHO) buscam promover a cobertu-
ra dos seguros saúde para incentivar a proteção fi-

nanceira familiar advinda de problemas de saúde. Entretan-
to, em países em que predomina a baixa renda, os esforços 
dos governos para implementar os serviços públicos de saú-
de, em muitos casos, mostram-se insuficientes para atender 
de forma adequada as famílias mais pobres, principalmente 
aquelas pessoas que trabalham no setor informal.

Desde o final da década de 1990 houve um aumento gra-
dual na pilotagem de uma abordagem “de baixo para 
cima”, para estender o seguro saúde tradicional para o mi-
crosseguro de saúde (MSS). Uma forma de MSS é a ajuda 
mútua de uma comunidade local, que também detém e 
opera o plano em uma base sem fins lucrativos, muitas ve-
zes chamado de seguro de saúde baseado na comunidade. 
Isso porque, em muitos países, os pagamentos feitos pelos 
próprios pacientes são o método predominante de finan-
ciamento da saúde. No entanto, essa iniciativa pode resul-
tar em empobrecimento e até mesmo catástrofe financeira 
para os afetados. Um estudo realizado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em 2019 estimou que 100 mi-
lhões de pessoas sejam levadas à linha da extrema pobre-
za por gastos com cuidados com a saúde. Nesse sentido, 
o MSS tem sido adotado como meio de agrupamento de 
risco, para assim reduzir despesas individuais nessa área.

No Brasil, os dados apresentados pelo relatório “Aspectos 
fiscais da saúde no Brasil (2018)”, publicado pelo Banco 
Mundial, indicam que mesmo com o país tendo uma rede 

de saúde pública universal, o gasto privado é superior ao 
público. Contudo, essa situação é diferente em países com 
sistemas semelhantes, como ocorre, por exemplo, no Rei-
no Unido e Suécia.

A Declaração de Alma-Ata (Conferência Internacional sobre 
Cuidados Primáriosde Saúde), de 1978, enfatiza que “a saúde 
– estado de completo bem-estar físico, mental e social, e 
não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade 
– é um direito humano fundamental, e que a consecução 
do mais alto nível possível de saúde é a mais importan-
te meta social mundial, cuja 
realização requer a ação de 
muitos outros setores sociais 
e econômicos, além do setor  
saúde” (OMS, 1978). Entretan-
to, observa-se que esse item da 
Declaração não corresponde à 
realidade, principalmente e 
em se tratando de países 
em desenvolvimento.
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A instabilidade econômica que assola o Brasil nos últimos 
anos fez com que muitas pessoas, sem poder arcar com 
as mensalidades dos convênios médicos ou seguros de 
saúde, voltassem a depender do sistema de saúde pública 
(ABRANGE, 2017). Porém, diante da crise fiscal de vários 
estados e municípios, percebe-se queda nos investimen-
tos desse setor, fato que contribui para minorar qualidade 
dos atendimentos, algo que se dá concomitantemente ao 
aumento da procura por aqueles que foram obrigados a 
deixar seus convênios ou seguros de saúde.

A partir dessa constatação, este artigo teve como objetivo 
investigar a literatura disponível sobre esse tipo de seguro 
para avaliar em que medida o MSS tem contribuído para 
fornecer proteção financeira para famílias de baixa renda e, 
assim, gerar subsídios para que as seguradoras brasileiras 
possam considerar tal produto.

Para tanto, como estratégia, foi realizada uma pesquisa sis-
temática da literatura na plataforma Web of Science, para 
verificar publicações de artigos em periódicos nacionais 
e estrangeiros. Foram utilizados os seguintes termos de 
busca: “micro health insurance AND developing countries”, 
“mutual health insurance AND developing countries”, “health 
insurance AND poor”, “health insurance AND financial pro-
tection” e “mutual health organizations”. Adicionalmente, 
foram adotados como filtros: artigos em inglês e português; 
artigos publicados nos últimos 10 anos; e textos completos 
fornecidos pelo editor.

Foram encontrados 32 artigos a partir da plataforma de 
busca citada. Oito textos foram descartados por não serem 
fornecidos em sua totalidade pelos editores. Dos 24 arti-
gos restantes, dois são da Europa; um, da América Central; 
oito, da África; e 13, da Ásia. Após a leitura, foi empreendi-
da análise de conteúdo, com o objetivo de verificar o papel 
do MSS nos países em desenvolvimento.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a leitura e análise dos artigos selecionados na revisão 
sistemática da literatura, verificou-se que, em grande parte, 
o MSS tem apresentado uma influência positiva na proteção 
das famílias de baixa renda dos países em desenvolvimento.

Também foi percebido que, na maioria dos casos estuda-
dos, não há acompanhamento para avaliação sistemática 
do impacto que o MSS proporciona às famílias. Indepen-
dentemente desse achado, grande parte dos artigos escla-
rece que o efeito do MSS, além de trazer proteção finan-
ceira e fomento à saúde para os segurados, também gera 
mudanças na utilização do sistema de saúde e no compor-
tamento de acesso a tal benefício.

Além dessas modificações nas condutas das famílias que 
adquirem o MSS, os estudos evidenciam que esse produto 
contribui para a provisão financeira dessas pessoas, princi-
palmente para aquelas de baixa renda.

Com esta revisão da literatura observam-se evidências con-
vincentes dos efeitos positivos que o MSS confere às famílias 
que não podem aderir a um sistema de saúde privado e não 
querem ficar à mercê da saúde pública, a qual, a cada dia, 
apresenta mais problemas de atendimento. Nesse sentido, 
as famílias alcançadas pelo MSS podem dispor de melhor 
qualidade da saúde para seus membros e consequentemen-
te, de maiores possibilidades de desenvolvimento social.

Espera-se que esta reflexão a partir dos estudos sobre MSS 
possa contribuir para que entidades que regulam o setor 
de seguros de saúde repensem os modelos desse tipo de 
serviço no Brasil e disponibilizem novos produtos, capazes 
de resguardar a provisão financeira de famílias de baixa 
renda e, ao mesmo tempo, oferecer qualidade de atendi-
mento, proporcionando assim maior justiça social.

Em grande parte,  
o MSS tem apresentado  
uma influência positiva  
na proteção das famílias  
de baixa renda dos países  
em desenvolvimento.

CA
DE

RN
O

S 
DE

 S
EG

UR
O

42


