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A saúde nos BRICs:  
progresso e perspectivas para 2011 

André Cezar MediciI

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, Brasil, Rússia, Índia e China, países que 

passaram a ser conhecidos sob a sigla BRICs, contornaram e 
sobreviveram à crise que o mundo desenvolvido amarga desde 
2008 e têm sido mencionados como futuros líderes da econo-
mia e da sociedade mundial. Nesse futuro próximo, o mundo 
deixaria de ser conduzido pela liderança da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Organization for 
Economic Co-operation and Development, OECD) e passaria 
a ser realinhado numa perspectiva multicêntrica, com um diá-
logo mais equilibrado e influente vindo dos países emergentes. 
O G7 passaria a ser substituído pelo G20 e organismos mul-
tilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o 
Banco Mundial, passariam a ter mais influência dos gigantes 
emergentes na sua condução. A classe média, antes minoria nos 
países do Sul pobre, passaria progressivamente a ser maioria 
nesses países, com impactos fortes na eliminação da pobreza e 
na qualidade de vida mundial.

Como parte do processo de desenvolvimento com inclusão 
social, os BRICs passariam a implementar políticas de saúde 
universais, eliminando as doenças associadas à pobreza e crian-
do sistemas de saúde eficientes que conduziriam suas popula-
ções para um ideal de felicidade que, na literatura corrente, tem 
sido associada a uma melhor saúde.1 Caberia, portanto, saber 
como esses países estão desenhando seu caminho para uma saú-
de universal, equitativa e de boa qualidade para sua população.

AlgUNs DADOs básIcOs sObRe A sOcIeDADe e A 
sAúDe NOs bRIcs

Os BRICs nem de longe podem ser considerados homogê-
neos. A história de cada um e suas características etno-culturais, 
geografia e indicadores socioeconômicos e demográficos são 
totalmente diferentes. Apresentam em comum o fato de que 
suas economias têm crescido aceleradamente nos últimos anos. 
Considerando a dinâmica do produto interno bruto (PIB), 
em 2009 e em 2010, o Brasil cresceu -0,2% e 7,5%, a China, 
9,1% e 10,2%, a Índia 7,7% e 8,8% e a Rússia, na lanterna, 
-7,9% e 4,0% respectivamente, de acordo com dados do Banco 
Mundial.2 A Rússia tem tido pior desempenho dado que sua 

economia é influenciada pela zona do Euro, a qual teve dé-
bil performance econômica nos últimos dois anos, conforme 
apontam dados do Fundo Monetário Internacional. Mas em 
anos anteriores, a economia russa também cresceu a taxas mais 
elevadas que a verificada na média dos países desenvolvidos.3

Se considerarmos o tamanho da população, países como a 
China e a Índia são sete a nove vezes maiores que o Brasil e a 
Rússia. Em 2009, a população chinesa e indiana era estimada 
em 1,3 e 1,2 bilhão, enquanto a brasileira e russa, em 191 e 
142 milhões de habitantes, respectivamente. Todos os BRICs 
já ajustaram sua fecundidade. A maior taxa de fecundidade 
total (TFT) continua sendo a da Índia (2,1 filhos por mulher 
em idade fértil). Brasil, China e Rússia têm taxas inferiores ao 
nível de reposição. A menor TFT dos quatro países é a da Rús-
sia, com 1,5 filho por mulher em idade fértil, mas essa taxa 
vem se elevando progressivamente em função de programas 
explícitos de aumento de natalidade implementados na últi-
ma década. Desde 2007, por exemplo, o governo aumentou o 
auxílio para mulheres que cuidam de seus filhos no primeiro 
ano, correspondente a um pagamento único de US$ 10.000 
por filho antes da idade pré-escolar.1,4,5 

A Tabela 16 mostra alguns dados sobre as diferenças socioe-
conômicas entre os BRICs em 2009. As condições socioeconô-
micas dos BRICs se refletem igualmente nas suas condições de 
saúde, com algumas nuances de diferença. A Tabela 26 mostra 
alguns indicadores de saúde dos BRICs de acordo com as esta-
tísticas do Banco Mundial. Fica claro que a Índia, como reflexo 
de sua elevada pobreza e baixo nível de renda per capita, apre-
senta as piores condições de saúde, com taxas de mortalidade 
infantil e materna várias vezes superiores a dos outros BRICs. 
O gasto em saúde na Índia é quase 16 vezes menor que o do 
Brasil e cerca de 12 vezes mais baixo que o da Rússia. O gasto 
público em saúde na Índia é também claramente insuficiente, 
dado que com US$ 10 per capita/ano não se pode sequer ofere-
cer cuidados básicos de saúde pública necessários à redução da 
mortalidade infantil e materna, quando se compara os custos 
de um conjunto básico de serviços essenciais materno-infantis, 
com base nas estimativas da Organização Mundial da Saúde.7 
É por esse motivo que menos da metade dos nascimentos no 

IEconomista da Saúde sênior do Banco Mundial.
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país tem sido atendida por pessoal qualificado, de acordo com 
as Estatísticas do Banco Mundial.8  

A China, com um gasto em saúde quase seis vezes menor que 
o brasileiro e cinco vezes menor que o da Rússia, tem a maior ex-
pectativa de vida e a menor taxa de mortalidade materna entre os 
quatro países. Apresenta ainda uma taxa de mortalidade infantil 
menor do que a brasileira, apesar de ter um gasto público em saú-
de mais de cinco vezes menor que o realizado pelo Brasil. No que 
se refere, portanto, a saúde básica, a China definitivamente alcan-
çou melhores resultados com menores custos entre os BRICs.8

A Rússia se notabiliza por investimentos públicos mais ele-
vados em saúde, resultando em baixas taxas de mortalidade in-
fantil e materna. No entanto, sua esperança de vida é menor 
que a da China e Brasil, notadamente pela mortalidade adulta 
precoce por doenças crônicas, associada a elevados fatores de 
risco como o alcoolismo e o tabagismo.5 

Já o Brasil teve progressos recentes na redução da mortalidade 
infantil e na melhoria das condições básicas de saúde com a im-
plementação de programas iniciados no final dos anos 90, como o 
de Saúde da Família (PSF), que progressivamente tem aumentado 
o acesso dos mais pobres a cuidados básicos e preventivos e a me-
didas de promoção que reduzem os fatores de risco associados a 
doenças crônicas.9 No entanto, ainda apresenta altas taxas de mor-
talidade materna e o acesso aos serviços básicos ainda é desigual. O 
gasto em saúde no Brasil é o mais elevado entre os BRICs e o gasto 
público é mais de cinco vezes superior ao da China. Mesmo assim, 
o Brasil ainda não alcançou os mesmos resultados que a China  em 
temas como a redução da mortalidade materna, por exemplo.

Por tudo o que foi descrito, não se pode dizer que os BRICs 
têm estratégias similares para alcançar a universalização em saú-
de. A distância desse objetivo e as estratégias para alcançar são 

muito distintas, assim como a eficiência das políticas imple-
mentadas, os recursos gastos e seus resultados.

Se classificarmos os BRICs quanto a duas características, 
magnitude dos gastos (maiores ou menores) e resultados bá-
sicos alcançados (melhores ou piores), vamos encontrar qua-
tro situações distintas (Figura 1). O Brasil pode ser classificado 
como um país onde os gastos são maiores e os resultados são 
melhores. A Rússia ingressa no nível onde os gastos são maio-
res, mas os resultados piores. A Índia tem uma situação onde 
os gastos são menores e os resultados piores e a China pode ser 
representada com gastos menores e resultados melhores.

Vale mencionar, no entanto, que a vantagem comparativa da 
China — expressa em alcançar melhores resultados com menos 
gastos — se encontra influenciada por sua forma de governo, 
ainda marcada pelo controle pleno do Estado e pela falta de 
liberdades civis. Com isso, o governo tem a capacidade de fixar 
os preços dos serviços, controlar salários e padronizar os resulta-
dos a serem alcançados, com punições severas para aqueles que 
não cumprem. Na medida em que as liberdades democráticas 
forem estabelecidas, a economia política para o gerenciamento 
de custos e qualidade em saúde torna-se muito mais complexa.

País
Expectativa de vida 

ao nascer (anos)

Taxa de 
mortalidade 

infantil (por 1000 
nascidos vivos)

Taxa de 
mortalidade 

materna (por 100 
mil nascidos vivos)

% nascimentos 
atendidos por 

pessoal qualificado

Gasto per capita 
com saúde  
(US$ PPC)

Gasto público per 
capita com saúde 

(US$ PPC)

Brasil 72,4 17,3 58 97,0 605 252
Rússia 67,8 11,1 39 99,5 492 316
Índia 63,7 50,3 230 46,0 40 10
China 73,1 16,6 38 98,4 108 48

Tabela 2. Indicadores de saúde nos BRIC’s em 2008, de acordo com estatísticas do Banco Mundial6 

PPC = Paridade do poder de compra

País
População (milhões 

habitantes)
Renda per capita 

em US$ PPC

% da população 
abaixo da linha de 
pobreza (renda de 

até US$1,25 por dia)

% da renda 
auferida pelos 20% 

mais pobres da 
população

Taxa de 
fecundidade total 
(filhos por mulher 
em idade fértil)

Taxa de 
analfabetismo da 
população adulta 
(maior de 18 anos)

Brasil 191 10.260 5,2 3,0 1,88 9,9%
Rússia 142 18.390 2,0 5,6 1,49 0,5%
Índia 1.160 3.260 42,0 8,1 2,14 27,3%
China 1.330 6.770 16,0 5,7 1,76 6,3%

Tabela 1. Características socioeconômicas e demográficas dos BRICs em 2009, de acordo com estatísticas do Banco Mundial6

PPC = Paridade do poder de compra

Rússia Brasil

Índia China

Gastos

Maiores

Menores

Piores Melhores

Resultados

Figura 1. Relação entre Gastos e Resultados em Saúde nos 
BRICs, ao final da primeira década do Milênio.
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A medida que o tempo passa, os BRICss vão tendo mais de-
safios para enfrentar. O primeiro deles é o da equidade. Todos 
ainda passam por sociedades divididas com contingentes ex-
pressivos de pobreza. O segundo é o da eficiência dos serviços. 
Mudar a eficiência não é somente um tema de mudança cultu-
ral, mas também de arbitragem do jogo de interesses daqueles 
que operam o dia a dia dos serviços. O terceiro desafio é o do 
envelhecimento. Todos esses países já estão passando por uma 
progressiva avalanche de doenças crônicas (em alguns casos 
com mortalidade precoce, como na Rússia) sem que montem 
estratégicas eficazes de promoção e prevenção que reduzam o 
custo da atenção e prolonguem a vida. O quarto desafio é o 
da sustentabilidade. Os países desenvolvidos, apesar de esta-
rem em crise, têm mais flexibilidade para encontrar saídas de 
médio prazo em situações difíceis. Já nos países que ainda não 
construíram seu desenvolvimento pleno, que políticas fiscais 
poderão garantir o financiamento do capital humano e social 
básico para os sistemas de saúde maduros como os existentes 
nos países desenvolvidos? 
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