
A DIFÍCIL TAREFA DE MOSTRAR A 
RARIDADE NO BRASIL  

OS RAROS NO CONTEXTO POLÍTICO E 
ECONÔMICO 



FATOS QUE MOSTRAM COMO A 
SAÚDE NO BRASIL ESTÁ PIOR DO QUE 

VOCÊ IMAGINA 
 
por Leônidas Villeneuve 
há 3 anos 
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Nosso sistema de saúde é pior que o de 6 de 
alguns dos países mais pobres africanos… 

 
 

Em 2000, a Organização Mundial da Saúde 
fez o mais completo estudo sobre os 
sistemas de saúde ao redor do mundo e 
estabeleceu um ranking entre eles. Dos 191 
participantes, o Brasil ficou na 125º 
posição, atrás de diversos países pobres da 
África e da Ásia. 
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 …Mas gastamos com saúde como europeus. 
 
Estamos na 51ª posição entre 188 países quando 
o assunto é o gasto per capita com saúde, ao lado 
da Croácia, da Estônia e da Polônia, todos países 
europeus com IDH muito alto – e uma saúde 
muito melhor que a nossa.  
 
A saúde pública no Brasil custa muito caro e não 
entrega um serviço proporcional ao investimento.  

http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PCAP.PP.KD?order=wbapi_data_value_2013+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc


Não cumprimos a meta de médicos per capita 
estabelecida pelo governo (2,5 médicos para cada 

mil habitantes). 
 

 Dos 26 estados, 22 nem encostam na média.  
Os piores números estão nas regiões Norte e 
Nordeste, puxadas pelo Maranhão (0,58), Amapá 
(0,76), Pará (0,77) e Acre (0,94). As médias desses 
estados são tão baixas que se comparam e em 
alguns casos perdem para países como Paquistão 
(0,81), Síria (1,5) e Tunísia (1,19). 
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Nossas faculdades de medicina estão 
sucateadas. 

 
Há três anos atrás, no exame do Conselho 
Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP), 
incríveis 55% dos médicos recém-formados 
foram reprovados; em 2005, a taxa de 
reprovação era de somente 32%. 
O exame avalia a capacidade dos formados em 
medicina em diagnosticar doenças e de atender 
pacientes em condições graves, mas mesmo os 
médicos reprovados no teste podem obter o 
registro do Conselho para atuarem no estado. 
 



 

 O governo te atrapalha na hora de comprar 
remédios… 

 
Os remédios para consumo humano chegam a 
pagar mais tributos até mesmo que a medicina 
veterinária.  
Aumento de  imposto sobre produtos importados 
elevou também as alíquotas para medicamentos 
importados, que possuíam isenções desde 2008. 
Como o país importa 86% da matéria-prima para 
a fabricação de medicamentos... 
 



 E também atrapalha os hospitais que precisam 
importar equipamentos de última geração 

 
Isso porque a Anvisa não aceita a importação de 
equipamentos que ela mesma não certificou. Não 
importa quantas certificações o aparelho possua 
no exterior: para entrar no Brasil, ele ainda 
precisará do aval da Anvisa. 
Mas a agência, como qualquer outra do 
governo, é ineficiente no que se propõe a fazer. 
Em média, um equipamento médico precisa 
esperar até 7 anos para receber o “ok” do órgão. 
Até lá, corre o risco de já estar ultrapassado. 
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E as Doenças Raras 
neste contexto? 



DESAFIOS: 
( Estudo da Interfarma) 

*O primeiro está no diagnóstico, muitas vezes 
tardio pela falta de conhecimento do próprio 
médico.  
*dificuldades de acesso ao tratamento  
interdisciplinar 
*acesso aos medicamentos  de alto custo 
*falta de todo o tipo de informação acerca da 
doença, 
*dificuldades e eventuais limitações impostas 
pela enfermidade. 



SOMADO A ISSO TEMOS: 
•Crise econômica 
•Redução investimento em saúde 
•Desvios de divisas 
•Economia e morte 
•Burocracia para incorporação de novas 
tecnologias 
•Ausência de protocolos clínicos 
•Centro de referência e acesso 
 



CONCLUSÃO 
Um ponto importante a ser considerado é 
que tratamentos para doenças raras, 
embora dispendiosos em sua maioria, 
reduzem outros custos para o sistema de 
saúde - decorrentes de complicações da 
doença – tais como hospitalizações e uso de 
outros medicamentos. Entretanto, tal 
economia é pouco evidente aos gestores e 
exige estudos complexos para ser 
mensurada 
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