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Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016. 

 

RESUMO 

Os Estados Unidos não possuem um sistema de saúde universal como a maioria das 

nações desenvolvidas. Seu sistema de saúde é altamente fragmentado e com um forte 

envolvimento do setor privado. A participação governamental é secundária, restrita 

principalmente a assistência a populações específicas: idosos e pobres por meio dos 

programas Medicare e Medicaid. O Medicare é um programa de plano de saúde federal 

para assistir essencialmente pessoas com 65 anos ou mais. Já o Medicaid é um 

programa de plano de saúde público para pessoas de baixa renda. Eles são importantes 

na assistência à saúde nos EUA e tem se aperfeiçoado após a aprovação da Lei 

ObamaCare, promulgada em 2010. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão da 

literatura, do tipo narrativa sobre os programas Medicare e Medicaid e sua relação com 

a redução da morbi-mortalidade nos EUA. Procedeu-se uma busca na base 

informatizada de artigos indexados PUBMED nos meses de janeiro a agosto de 2016. 

Foram selecionados sessenta e dois artigos que satisfaziam as condições para sua 

inclusão. Mediante a análise do conteúdo dos artigos, os principais temas que 

emergiram nesse estudo foram: o impacto da Lei Obamacare na ampliação e melhoria 

do Medicare e Medicaid; o perfil socioeconômico e epidemiológico dos beneficiários;  

permanência das disparidades sociorraciais no sistema de saúde dos EUA.  Os 

resultados do presente estudo mostraram que o Obamacare tem impactado de forma 

positiva o os beneficiários do Medicare e Medicaid, possibilitando uma maior utilização 

dos serviços de saúde, redução do número de pessoas sem plano de saúde e um maior e 

melhor gerenciamento no tratamento de doenças crônicas. O perfil dos beneficiários dos 

programas foram principalmente a população negra, crianças, idosos, comunidade latina 

e hispânica.  Houve uma ampliação dos exames de imagem para rastreio de diversos 

tipos de câncer e uma maior frequência a médicos de atenção primária. As iniquidades e 

disparidades de saúde continuaram no sistema de saúde americano. População negra 

beneficiária dos programas obtiveram piores desfechos clínicos e maiores riscos de 

adoecimento quando comparados a brancos e a aqueles que fizeram uso de planos e 

seguros privados de saúde.  

 

Palavras-chave: Sistema de Saúde Americano. Medicare. Medicaid. 
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Care System. Final Report. 61 p. 2016. Undergraduate Thesis – School of Nursing, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016. 

 

 

ABSTRACT 

 

In contrast to the most developed countries, The United States does not have a universal 

health care system enjoyed by everyone. Its health care system is highly fragmented and 

influenced by the private sector. The government is subsidiary to the private sector. It 

has two major roles: manages and offers health care for specific populations: elderly 

and poor people through Medicare and Medicaid programs. The Medicare is the federal 

health insurance program for people ages 65 and over; Medicaid is the nation’s main 

public health insurance program for people with low incomes. Both are important 

programs in the health care system in the U.S.A, and the Affordable Care Act 

(Obamacare) enacted on 2010 has been improving and expanding them. The aim of this 

paper is to revise the scientific production in 2010-2016 about Medicare and Medicaid 

programs and their relation with morbidity and mortality reduction in United States. We 

used the PUBMED database throughout January and August 2016 in order to find the 

articles. Sixty two articles were selected for this study. Those articles were analyzed, 

and the major themes that emerged from them included: The impact of Affordable Care 

Act for Medicare and Medicaid programs; the socioeconomic profile of Medicare and 

Medicaid beneficiaries; the epidemiological profile of the Medicare and Medicaid 

beneficiaries; the permanence of social and racial disparities in the USA health care. 

The results of the study revealed that the Affordable Care Act has been impacting 

significantly the Medicare e Medicaid beneficiaries. As a result, there was an increase 

of the health care services utilization, reduction of the uninsured people, and a better 

chronic disease treatment management. Primarily Women, children, the elderly living 

with many comorbidities, as well as the African-American and Hispanic communities 

were the major people who utilized the programs as health insurance. There was also an 

increase of the cancer screening exams and primary care doctors’ visits. The health 

disparities are still part of the American health care system. Members of the African 

American community enrolled in the Medicare and Medicaid program had worse 

clinical outcomes and higher health risks when compared to the white ones and those 

who utilized the private health insurance.  

 

Key Words:  American Health Care System. Medicare. Medicaid. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

ACA Affordable Care Act 

CDC Center for Disease Control e Prevention 

CRC Câncer Colorretal 

CMS Center For Medicare & Medicaid Services 

CHIP Children's Health Insurance Program 

ICC Insuficiência Cardíaca Congestiva 

MS Ministério da Saúde 

NHS National Health Service 

OECD Organization for Economic Co-Operation 

and Development 

OMS Organização Mundial da Saúde 

SUS Sistema Único de Saúde 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 11 

2 OBJETIVO 16 

3 METODOLOGIA 17 

3.1 TIPO DE ESTUDO 17 

3.2 COLETA DE DADOS 17 

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 19 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 19 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO                                                                                    20 

4.1 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE SAÚDE AMERICANO 20 

4.2 FINANCIAMENTO E COBERTURA DA SAÚDE NOS EUA 22 

4.3 O IMPACTO DO OBAMACARE NO MEDICARE E MEDICAID 23 

4.4 MEDICARE E MEDICAID E O PERFIL SOCIOECONÔMICO DA 

POPULAÇÃO ASSISTIDA                                                                                                                            

27 

4.5 MEDICARE E MEDICAID E O PERFIL SOCIOEPIDEMIOLÓGICO DA 

POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA 

28 

4.6 PERMANÊNCIA DAS INIQUIDADES NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

NOS EUA   

33 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 37 

 REFERÊNCIAS 40 

 ANEXO A: Estados que expandiram ou não o Medicaid após a Lei 

ObamaCare    

47 

 ANEXO B: Artigos selecionados para o estudo 48 



  11 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas de saúde são os principais meios pelos quais a população alcança a 

rede de serviços para atender às suas necessidades de saúde. Para a Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2000) um sistema de saúde “é a soma total de todas as 

organizações, instituições e recursos cujo objetivo principal é melhorar a saúde”. Para 

Kleczkowski, Roemer e Werff (1984, p. 13) um sistema de saúde deve ser visto como 

“um corpo coerente, que consiste de muitos componentes e partes interligadas, 

produzindo um efeito na saúde da população”. Apesar de muitos sistemas não 

funcionarem exatamente como “corpos coerentes ou altamente interligados” seu 

compromisso primordial é garantir o acesso aos serviços e bens disponíveis em cada 

sociedade para a manutenção e a recuperação da saúde dos indivíduos.  

Os sistemas de saúde não são estruturas fechadas e isoladas. Para Giovanella et 

al., (2012) eles são relacionados com os contextos sociais, políticos e históricos de cada 

país que conduzem e moldam sua dinâmica de funcionamento. Um bom sistema de 

saúde deve ser hábil para ofertar ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

 Há diversos tipos de sistemas de saúde ao redor do mundo e vários nomes para 

classificá-los.  Podem ser classificados como modelo universalista, modelo de 

seguridade social, modelo de planos e seguros privados, modelo residual, etc. Neste 

estudo, utilizamos a classificação usada por Bispo Junior e Messias (2005) que 

classificaram os sistemas de saúde baseado no papel que o Estado desempenha sobre 

eles. Dessa forma, a depender dos papéis destinados ao Estado e a iniciativa privada, é 

que vão se conformar os três tipos principais de Sistemas de Saúde: o sistema de saúde 

de dominância estatal, o sistema de seguros sociais obrigatórios e o sistema de saúde de 

dominância de mercado. 

Nos sistemas de dominância estatal, também chamado de universalista ou 

sistema universal, observa-se a forte presença do Estado como provedor, financiador e 

regulador de boa parte dos recursos ofertados para a organização do sistema de saúde. 

São influenciados pelo regime de Bem Estar-Social (Welfare State) e é o Estado que 

exerce e define a maioria dos critérios de elegibilidade e a prestação dos serviços, 

criando as prioridades de políticas de saúde destinadas às populações-alvo. Exemplos 

desse tipo de sistema de saúde é o National Health Service (NHS) no Reino Unido, o 

SUS no Brasil, entre outros países como o Canadá. Embora os sistemas de saúde de 
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dominância estatal possuam maior parte da interferência e controle do Estado, eles têm 

sido desafiados fortemente pela segmentação e relações diretas com o setor privado, No 

Brasil, por exemplo, a universalização, embora formalmente amparada pela legislação, 

vem sendo desafiada pela segmentação do sistema, com crescimento de planos e 

seguros privados e gestões terceirizadas em muitos serviços de saúde.  

A respeito do sistema de seguros sociais obrigatório, os mesmos são 

caracterizados pela ação protetora do estado a determinados grupos, principalmente 

trabalhadores assalariados, que contribuem para a riqueza nacional. O financiamento é 

por aporte e contribuições dos empresários e trabalhadores baseada na folha de salários. 

Exemplos de países que adotam esse tipo de modelo de sistema são Alemanha, França e 

Áustria (BISPO JUNIOR; MESSIAS, 2005).   Boschetti (2009) afirma que tal sistema 

oferta um tipo de proteção limitada, que garantem direitos apenas àquele trabalhador 

que está inserido no mercado de trabalho ou que contribui mensalmente à seguridade 

social como autônomo ou segurado especial. Assim Boschetti (2009, p.4) nos traz que 

nesse modelo de sistema “só tem acesso aos direitos da seguridade social os chamados 

segurados e seus dependentes.”. 

Já os sistemas de dominância de mercado, adotado pelos Estados Unidos como 

modelo de sistema de saúde, baseiam a gestão do sistema na eleição do mercado como o 

controlador da distribuição, e financiamento da rede de serviços de saúde. É o setor 

privado que possui a maior prevalência no atendimento das demandas de saúde da 

população. Nesse modelo, as instituições de saúde possuem como mediadores as 

empresas seguradoras, seguros e planos de saúde. A oferta dos serviços de saúde é 

baseada na lei da demanda e da oferta, devendo cada um, individualmente, comprar 

serviços no mercado de acordo com sua capacidade de pagamento, o que regula o 

acesso aos serviços de saúde (GIOVANELLA et al., 2012). 

O principal papel do Estado Americano no sistema de saúde restringe-se ao 

atendimento aos segmentos sociais marginalizados, aos pobres, que o próprio mercado 

os impossibilitou de ter acesso.  Cabe ao Estado “o cuidado dos excluídos, por meio de 

programas assistenciais de escopo limitado” (DAIN; JANOWITZER, 2006, p. 19). 

Esses segmentos sociais terão suas necessidades satisfeitas através dos programas 

MEDICARE e MEDICAID, aprovados em 1965 pelo presidente Lyndon Johnson. 

Existem também alguns programas federais destinados a veteranos e à 

população indígena que não serão abordados aqui, por sua especificidade e limite de 
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abrangência. O Medicare e Medicaid são programas de financiamento público, 

administrados pelo Center for Medicare and Medicaid (Centro para os Serviços 

Medicare e Medicaid). Tais programas contratam empresas, hospitais, planos de saúde 

privados para serem responsáveis pela prestação da assistência à saúde. Marcam a 

história do sistema de saúde americano, pois o governo americano toma a 

responsabilidade para si de pagar cuidados de saúde para dois específicos grupos: 

idosos e pobres, respectivamente (NORONHA; UGÁ, 1995). 

O Medicare é um programa de plano de saúde federal criado em 1965 para todas 

as pessoas com 65 anos ou mais, independente de renda ou histórico de doenças. Foi 

expandido em 1972 para cobrir pessoas com menos de 65 anos com doenças 

permanentes (a exemplo de doença renal em estágio final e Esclerose amiotrófica 

lateral) (CMS. GOV, 2016). Atualmente cobre mais de 54 milhões de americanos, 65% 

desses beneficiados possuem três ou mais doenças crônicas, 31% possui problemas 

cognitivo-mentais e cerca de nove milhões (16%) de jovens adultos com doenças 

permanentes (KAISER FAMILY FOUNDATION, 2014; LEONARD, 2015). Assim, o 

Medicare exerce um papel essencial na provisão de seguridade para esses grupos. Seu 

financiamento é por meio de impostos federais, taxas em empregadores, contribuições 

aplicadas aos estados, co-compartilhamento de pagamentos com pacientes, etc.  

Os benefícios propostos pelo Medicare são separados em quatro partes: Parte A: 

que paga por internações hospitalares, cuidados críticos, serviços de saúde mental 

(hospícios), algumas visitas domiciliares; Parte B: cobre consultas médicas, 

ambulatoriais, serviços de prevenção; Parte C) que é um plano premium, onde os 

beneficiados podem se matricular em outros planos de saúde, e serem beneficiados pela 

parte A e B; Parte D, que se refere a cobertura e pagamento de determinados 

medicamentos (CMS. GOV, 2016; KAISER FAMILY FOUNDATION, 2014). 

 Apesar do Medicare providenciar proteção para diversos serviços de saúde, 

muitas vezes, o plano não cobre todos os exames ou procedimentos, dessa forma uma 

das suas características são os altos valores desembolsados pelos pacientes, que 

compram planos complementares para “cobrir” o vazio assistencial nas áreas não 

cobertas pelo mesmo, a exemplo da não cobertura em serviços de cuidados de longa 

permanência, serviços odontológicos e oftalmológicos, essenciais para pacientes idosos 

(KAISER FAMILY FOUNDATION, 2014).   
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Em 2015, os custos médicos cobertos pelo Medicare equivaleram a 632 bilhões 

de dólares, e projetado a crescer para 866 bilhões de dólares em 2024 (KAISER 

FAMILY FOUNDATION, 2015). Outro grande desafio do programa além dos altos 

custos é o envelhecimento da população americana, que cada vez mais utiliza dos 

serviços de saúde, aumentando os gastos dos governos com os programas assistenciais.  

Em 2050, a projeção da população acima de 65 anos ou mais (esta elegível para 

Medicare) é de 83.7 milhões (ORTMAN; VELKOFF; HOGAN, 2014). 

Já o Medicaid é o principal programa de plano de saúde público americano e a 

maior fonte de cobertura assistencial para pessoas com baixa renda. Cobre mais de 68 

milhões de americanos - entre cinco americanos, um possui cobertura pelo Medicaid 

(KAISER FAMILY FOUNDATION, 2015).  Mais da metade das pessoas que vivem 

com HIV/AIDS nos EUA são cobertas pelo Medicaid (KAISER FAMILY 

FOUNDATION, 2013).  De acordo com Kellermann e Weinick (2012) desde a crise de 

2008 nos EUA, aproximadamente de 7.5 milhões de pessoas passaram a ser beneficiário 

do programa Medicaid. 

Os Estados possuem autonomia para gerenciar e administrar seus próprios 

Medicaid’s com requisitos federais, isso implica em afirmar que cada Estado possui seu 

“próprio Medicaid”. O que pode variar os critérios de pagamento na cobertura de 

determinados serviços de saúde e a própria disponibilidade dos serviços e profissionais 

que aceitam os usuários do programa. Dificilmente os beneficiários desembolsam 

valores extras para cobrir o “vazio” assistencial. Cabe informar que a princípio a 

expansão do Medicaid, via “Lei Obamacare” seria nacional, entretanto a Suprema Corte 

tornou opcional aos estados (Anexo A) (KAISER FAMILY FOUNDATION, 2015; 

MEDICAID.GOV).   

O Medicaid paga pela cobertura de saúde para adultos com baixa renda (, para 

gestantes, idosos e inabilitados por doenças. Paga por serviços de emergência, de longa 

permanência (maior financiador públicos no pagamento dessas instituições), 

planejamento familiar, internações hospitalares, etc. Também faz parte o Programa de 

Plano de saúde das crianças (Children’s Health Insurance Program), este complementar 

ao Medicaid que cobre uma variedade de serviços para crianças (consultas médicas, 

dentistas, exames de imagem, entre outros). Muitos pacientes elegíveis no Medicare são 

também elegíveis no Medicaid (chamados dedual-elegible). Em 2014, gastos do 

Medicaid foram equivalentes a 495.8 bilhões (CMS. GOV, 2016). 
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O programa também é o principal financiador de hospitais específicos para 

populações vulneráveis (safety-net hospitals) e centros públicos de saúde que ofertam 

serviços a tais comunidades, inclusive para aqueles que não possuem plano nenhum. 

Após a promulgação do Affordable Care Act (Lei de Proteção e Cuidado ao Paciente) 

popularmente conhecido como ObamaCare, o Medicaid tem sido expandido e 

aperfeiçoado cada vez mais (KAISER FAMILY FOUNDATION, 2015). O Medicare e 

Medicaid juntos providenciam cobertura para mais do que três entre dez americanos.  

Noronha e Ugá (1995) afirmam que enquanto o Medicare foi criado por 

inspiração na seguridade social com responsabilidade federal, o Medicaid foi 

categorizado e moldado com estigma de politica assistencialista, com acesso a serviços 

de saúde mediante a comprovação de pobreza.  

Neste contexto, a justificativa desse estudo se dá devido aos Estados Unidos ser 

um país desenvolvido e uma potência mundial, porém com ausência de um sistema de 

saúde universal e equânime, restrito a programas de planos de saúde públicos (Medicare 

e Medicaid) limitados a grupos com vulnerabilidade social: idosos e pobres. Enquanto 

que o Brasil, um país em desenvolvimento assume constitucionalmente um sistema 

universal, conhecido como Sistema Único de Saúde (SUS) tendo como princípios 

basilares a universalidade, integralidade e equidade, garantindo o direito da população o 

acesso aos serviços públicos de saúde. 

Apesar do Brasil possuir um sistema de saúde universal garantido em lei, o SUS 

tem passado historicamente por desmontes, subfinanciamento e cortes públicos, 

privatizações  e crescimento do mercado de planos e seguros de saúde. Além disso, 

fortes propostas políticas de oferta de planos de saúde populares tem sido cogitados para 

populações vulneráveis, assemelhando-se aos programas de planos de saúde públicos 

dos EUA. 

 Há também a necessidade de revisar a relação do Medicare e Medicaid no 

sistema de saúde americano. Também inclui a importância da vivência do pesquisador, 

enquanto estudante de graduação-sanduíche numa universidade americana cursando 

disciplinas de saúde pública e obtendo experiências pessoais no acesso aos serviços de 

saúde nos Estados Unidos.  A pergunta norteadora para o estudo foi traçada da seguinte 

forma: O que tem sido produzido na literatura sobre os programas públicos Medicare e 

Medicaid e sua relação com a redução da morbi-mortalidade nos Estados Unidos? 
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2 OBJETIVO 

 

Revisar a produção científica sobre os programas públicos Medicare e Medicaid no 

sistema de saúde americano. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 Neste estudo foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica, do tipo narrativa 

da literatura sobre os programas Medicare e Medicaid no sistema de saúde Americano e 

sua relação com a redução com a morbi-mortalidade nos EUA. 

 De acordo com Cordeiro e colaboradores (2007) “a revisão da literatura narrativa ou 

tradicional, apresenta uma temática mais aberta; dificilmente parte de uma questão 

específica bem definida, não exigindo um protocolo rígido para sua confecção” (p. 429). 

Uma das principais limitações da revisão narrativa é a busca das fontes de forma não 

pré-determinada e específica, tornando algumas informações do autor sujeitas a viés, já 

que a seleções dos artigos ocorre de forma arbitrária. 

 

 3.2 COLETA DE DADOS 

 

 Durante os meses de janeiro a agosto de 2016 procedeu-se uma busca na PUBMED. 

A escolha dessa única base de dados é por ser americana e conter uma vasta quantidade 

de artigos referentes aos programas e questões relacionadas ao sistema de saúde 

americano, satisfazendo assim o objetivo desse trabalho.  Para a busca de artigos foram 

utilizadas as seguintes combinações de palavras: “Medicare and mortality” “Medicare 

and morbidity” “Medicaid and Mortality” “Medicaid and morbidity”. 

 A seleção dos artigos foi realizada por um único revisor. Os artigos foram 

selecionados em três etapas: a primeira constituiu na leitura dos títulos, para uma inicial 

abordagem para verificar as condições dos artigos para inclusão. Após verificação da 

leitura dos títulos e a possibilidade de inclusão, prosseguiu-se para a segunda etapa: a 

leitura dos resumos de cada trabalho. Após essa fase, os resumos que preencheram os 

critérios de inclusão foram selecionados para a última etapa. A última etapa constituiu-

se com a leitura completa dos artigos. Os artigos escolhidos tiveram seu conteúdo 

analisado e sistematizado em um quadro sinóptico. Nele, foram descritos: título, 

objetivo, principais achados, tipo de estudo, periódico, autores, idioma, país e ano de 

publicação do artigo.  Ao final da busca foram selecionados 62 artigos que satisfaziam 

as condições para sua inclusão neste estudo (ANEXO B). 
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Descritor: Medicaid  Morbidity 

Artigos identificados inicialmente: 5173 

Após critérios de inclusão: 1133 

Após leitura dos títulos: 192 

Após leitura dos resumos: 35 

Base de dados : PUBMED 

Selecionado para o estudo: 16 

Descritor:  Medicaid Mortality 

Artigos identificados inicialmente: 1806 

Após critérios de inclusão: 366 

Após leitura dos títulos: 61  

Após leitura dos resumos: 40 

Base de dados : PUBMED 

Selecionado para o estudo: 17 

Descritor: Medicare  Morbidity 

Artigos identificados inicialmente: 8865 

Após critérios de inclusão: 2400 

Após leitura dos títulos: 150 

Após leitura dos resumos: 38 

Base de dados : PUBMED 

Selecionado para o estudo: 21 

Descritor: Medicare  Mortality 

Artigos identificados inicialmente: 4859 

Após critérios de inclusão: 1233 

Após leitura dos títulos: 100 

Após leitura dos resumos: 25 

Base de dados : PUBMED 

Selecionado para o estudo: 8 

Total de Artigos para o Estudo: 62 



  19 

 

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO   

 

  Os critérios de inclusão de artigos nessa revisão foram: artigos completos 

publicados em inglês ou português de 2010-2016, disponíveis para o acesso livre e 

gratuito, artigos que fizeram uso de algum método epidemiológico abordando o objeto 

de estudo desse trabalho.  Cabe informar que a escolha da busca a partir de 2010 é 

devido aos EUA ter passado por uma reforma recente e ainda em curso, modificando 

bastante seu sistema de saúde, sobretudo seus principais programas públicos. Reforma 

conhecida como “ObamaCare”.  

 Critérios de exclusão: Relatos de experiências, estudos de casos, revisões de 

literatura, artigos de opinião, dissertações, teses, relatórios técnicos de agências 

governamentais. Foram excluídos também artigos ou trabalhos impossibilitados de ler 

sua versão completa gratuita em inglês ou português na base de dados selecionada. 

Artigos publicados em outra língua além do português ou inglês, ou aqueles que 

abordavam o objeto de análise desse estudo de forma secundária também foram 

excluídos.  

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os artigos desta revisão abordaram diversos aspectos sobre os programas 

Medicare e Medicaid e sua relevância na redução de morbi-mortalidade nos Estados 

Unidos. Os principais temas explorados e que emergiram nesse estudo foram referentes 

ao impacto da “Lei Obamacare” na ampliação e melhoria do Medicare e Medicaid, o 

perfil socioeconômico e o perfil socioepidemiológico dos beneficiários. Foi pontuada 

também a permanência das iniquidades sociais e étnicas apesar da ampliação dos 

programas. Foram exploradas outras questões, como aquelas referentes ao maior acesso 

da população beneficiária aos serviços de tratamento odontológico, a exames de 

imagem e rastreamento e maior frequência aos serviços de saúde. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE SAÚDE AMERICANO 

  

Historicamente é possível observar e perceber por que e como os Estados 

Unidos ainda hoje tem sido resistente à nacionalização do seu sistema de saúde, 

marcado pela forte e articulada participação do setor privado no financiamento dos 

serviços, tornando seu sistema de saúde altamente lucrativo, fragmentado e 

essencialmente voltado para cuidados agudos. Além disso, possui uma medicina 

altamente especializada e um envolvimento governamental reduzida, restrita a 

programas com escopo limitado para populações específicas, a exemplo do Medicare e 

Medicaid. 

Eventos como a II Guerra Mundial, Grande Depressão contribuíram para que a 

maioria dos países europeus desenvolvidos tivessem um maior controle estatal sobre os 

seus sistemas de saúde como forma de garantir a seguridade social e assim fortalecer as 

medidas de bem estar social. Isso providenciou a expansão para o financiamento de 

serviços sociais e de saúde (JOHNSON; STOSKOPF, 2010).  Entretanto nos EUA estes 

eventos provocaram o desenvolvimento e manutenção dos planos e seguros privados, 

pois os salários dos trabalhadores foram congelados devido à inflação e instabilidade 

econômica presente naquele momento no país (SHI;SINGH, 2010). 

Uma forma de reduzir os danos causados pela instabilidade econômica foi à 

oferta pelos empregadores de cuidados médicos para substanciar a diminuição dos 

salários. Este tipo de plano de saúde, vinculado a emprego foi um importante modelador 

do atual sistema de saúde americano (SHI;SINGH, 2010). Noronha e Ugá (1995) em 

seu estudo afirmam que no fim da Segunda Guerra Mundial aproximadamente dois 

terços da população americana possuía alguma cobertura de serviços de saúde através 

dos planos e seguros, maior parte contratada pelas companhias. Dessa forma, 

consolidados atualmente como o principal meio de acesso para atenção à saúde nos 

Estados Unidos. 

Ao contrário de boa parte das nações desenvolvidas, os EUA não possuem um 

sistema universal com entidade federal única regulatória (ex. Ministério da Saúde) que 

age e controla o sistema de forma centralizada. Na verdade, os EUA possuem “sistemas 

dentro de um sistema”, formados por uma complexa rede de serviços e de prestadores 

essencialmente autorregulados, que atuam de forma bastante autônoma na prestação de 
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cuidados de saúde (DAIN; JANOWITZER, 2006; NORONHA; UGÁ, 1995; 

JOHNSON; STOCKPOT, 2010; SHI; SINGH, 2010).  

Essa complexa rede é composta por conglomerado de diversas agências, planos 

de saúde, entidades hospitalares com múltiplas formas de pagamentos entre outros 

mecanismos e autarquias que ofertam pacotes de serviços de forma pública ou privada 

para o acesso a saúde.  Como consequência, uma das principais características do 

sistema de saúde americano é alta fragmentação na oferta de serviços de saúde, a baixa 

participação gerencial do governo federal e forte envolvimento do setor privado que 

ocasiona desigualdade no acesso aos serviços de saúde (DAIN; JANOWITZER ,2006; 

GIOVANELLA, 2012; JOHNSON; STOCKPOT, 2010; SHI; SINGH, 2010). 

A relação mutualística do sistema de saúde americano com o setor privado 

permite uma orientação do seu sistema voltado para uma lógica aos interesses de 

mercado do país, como a indústria farmacêutica, indústria dos planos privados de saúde, 

e grandes corporações médicas e hospitalares (ANDRADE; LISBOA, 2000; SHI; 

SINGH, 2010; JOHNSON; STOCKPOT, 2010, SQUIRES, 2012). 

Valores e crenças engrenadas na cultura americana também influenciaram a 

conformação atual do seu sistema de saúde.  Uma das principais filosofias presentes no 

sistema de saúde americano é a Market justice (justiça de mercado) que tem seus 

fundamentos baseados nos princípios do individualismo, da liberdade de mercado, 

mérito e na obtenção do lucro, valores estes historicamente ligados e valorizados pela 

classe média americana, em detrimento da responsabilidade coletiva na saúde. A 

resolução dos problemas de saúde se dá através do setor privado ao invés da intervenção 

estatal, esta reduzida ao mínimo (BUDETTI, 2008; SHI; SINGH 2010, JOHNSON; 

STOSKOPF 2010; NORONHA ; UGÁ, 1995). 

Atualmente, a população americana possui o acesso aos serviços de saúde 

basicamente por meio de quatro vias: 1) Por meio de plano de saúde – health insurance 

ofertado através de empregadores/empresas. Maioria dos americanos recebem a 

cobertura de saúde dessa forma 2) Através de um plano de saúde pago com o próprio 

dinheiro 3) Pagamento direto no serviços de saúde pelo próprio dinheiro (out-of-pocket) 

e  finalmente 4) por meio programas governamentais específicos (Medicare e Medicaid) 

(RICE et al., 2013;2014). Este trabalho de pesquisa dará enfoque ao último, que reflete 

a participação do governo. 

4.2 FINANCIAMENTO E COBERTURA DA SAÚDE NOS EUA 
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Atualmente os Estados Unidos é o país com o sistema de saúde mais caro do 

mundo. Dados do National Center for Health Statistics – Censo de Estatísticas de Saúde 

(2016), os custos com saúde nos EUA chegaram a três trilhões de dólares em 2014. 

Confirmado pelos valores divulgados pela OECD (Organização para Cooperação 

Econômica e de Desenvolvimento) que mostraram que o país gastou cerca de 16.6% do 

seu produto interno bruto com saúde no ano de 2014 (Dados do Banco Mundial 

mostraram 17,1%) custos elevados comparados a nações desenvolvidas como Reino 

Unido, Suécia, Canadá, Dinamarca: 

 

Gastos com a saúde em países selecionados da OECD, 2014 

 
 

 

Países 

Gasto total com saúde 

Per Capitaª % do Produto Interno 

Bruto 

Australia $4,207 9% 

Canadá $4,496 10% 

Dinamarca $4,857 10,6% 

França $4,367 11,1% 

Alemanha $ 5,119 11% 

Japão $4,152 11,4% 

Holanda $ 5,277 10,9% 

Nova Zelandia $3.537 9,4% 

Noruega $6,081 9,3% 

Suécia $5,065 11,2% 

Suiça $6,787 11,4% 

Reino Unido $3,971 9,9% 

Estados Unidos $9,024 16,6% 

ª em dólares Americanos 

Fonte:  Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), 2014 (Ago.2016) 

 

Dessa forma, apesar dos altos custos com a saúde, para Squires (2012), o gasto 

não tem relação com uma maior utilização de hospitais e visitas médicas, mas com os 

altos preços dos serviços médicos e a alta tecnologia empregada no sistema de saúde 

não garantindo assim, uma assistência à saúde notavelmente superior.  
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O relatório de 2014 da The Common Wealth Fund Organization que comparou 

onze nações desenvolvidas e industrializadas, entre eles Canadá, Reino Unido e França, 

que possuem os mais respeitados e melhores sistemas do mundo, mostrou que os 

Estados Unidos têm falhado em alcançar melhores resultados de saúde do que os outros 

países, alcançando as últimas colocações nos rankings em critérios como acesso, 

eficiência e equidade do sistema. 

 Isso corrobora para que os Estados Unidos ainda tenham cerca de 32 milhões de 

pessoas sem cobertura de planos de saúde (KAISER FAMILY FOUNDATION, 2015) e 

obtenha indicadores de saúde abaixo de outras nações desenvolvidas como seu vizinho 

Canadá, que em 2014, obteve uma das mais altas expectativas de vida do mundo: 80 

anos para homens, e 84 anos para mulheres, enquanto EUA apresentaram 77 e 81 

respectivamente, de acordo com dados da OECD. 

 

 

4.3 O IMPACTO DO OBAMACARE NO MEDICARE E MEDICAID 

 

Antes de iniciar os resultados referentes ao tópico, é pertinente compreender o 

que é a Lei Obamacare e seus principais efeitos no Medicare e Medicaid.  Esse tópico 

não propõe analisar todos os aspectos abordados na Lei, devido à sua extensão e 

complexidade, mas objetiva apenas conceituar e suscitar os principais pontos sobre a 

interferência da lei na prestação de serviços nos EUA, principalmente relacionado aos 

programas Medicare e Medicaid. 

Em 2010, o presidente Barack Obama assinou o Patient Protection and Affordable 

Care Act (Lei da Proteção do Paciente e da Acessibilidade aos Cuidados) mais 

conhecido como “ObamaCare”. Este é um importante marco na história do sistema de 

saúde americano, que vem moldando diferentes parâmetros e perspectivas na saúde nos 

EUA com um objetivo primordial de aumentar a cobertura de saúde para a população 

americana (DAVIS et al., 2015). 

A lei Obamacare vem como uma alternativa de resolver ou atenuar algumas 

questões cruciais referentes à redução e melhor gerenciamento dos altos custos e débitos 

do governo com a saúde; aumento da cobertura e prestação nos serviços de saúde; maior 

controle do Estado sobre o mercado de planos de saúde; estímulo para que todo 

americano (principalmente famílias com baixa renda, porém não tão baixas para que 
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sejam habilita a participar dos programas públicos) possuam plano de saúde, maior 

atenção dada à promoção da saúde e prevenção de doenças.  Um aspecto importante da 

Reforma Obamacare também é a proibição dos planos de saúde de rejeitar pessoas com 

histórico e riscos de doenças pré-existentes (COSTA, 2013; RICE  et al., 2013) 

A reforma pelo Obamacare não altera na sua essência a natureza do sistema de 

saúde, não propõe universalidade na cobertura de serviços, mas é uma reforma 

importante direcionada a uma melhor regulação dos planos de saúde, e aos programas 

financiados pelo governo. Os maiores impactos da lei no programa Medicare são 

referentes à melhoria na cobertura assistencial para os beneficiários, evitando vazios 

assistenciais através da oferta de cuidados preventivos ampliando o acesso a médicos 

generalistas da atenção primária, a exames de imagem para rastreamento de diversos 

tipos de doenças crônicas, a exemplo de mamografias, colonoscopias, entre outros. 

Propõe também maiores benefícios e descontos na compra de medicamentos, 

evitando gastos catastróficos com determinados remédios. O fortalecimento e incentivos 

através de bolsas e redução nos empréstimos universitários para estimular a formação de 

profissionais de saúde para atenção primária, principalmente em áreas de vazios 

assistenciais. Além disso, busca estimular a criação de alternativas que foquem na 

inovação, eficiência e qualidade do cuidado prestado aos beneficiários (COSTA, 2013; 

DAVIS et al., 2015; RICE et al., 2013). 

Os maiores impactos da lei no programa Medicaid foram: a) expansão do programa 

para adultos de baixa renda, reduzindo o limiar da linha da pobreza, o que permitiu o 

aumento substancial dos beneficiários no programa a cada ano. Cabe informar que a 

expansão do programa seria nacional, mas a Suprema Corte votou por ser opcional em 

cada estado (Anexo A); b) A obrigatoriedade da modernização e simplificação para a 

elegibilidade no programa, tornando o processo de matrícula mais fácil e rápido para os 

beneficiários (DAVIS et al., 2015; KAISER FAMILY FOUNDATION, 2014). 

Nesse estudo, os artigos selecionados mostraram que a expansão do Medicaid e 

aperfeiçoamento do Medicare foram associados com uma maior utilização dos serviços 

de saúde e acesso a exames de imagem, redução de vazios assistenciais, redução da 

população sem nenhum plano de saúde, diminuição dos gastos individuais com a saúde, 

e um maior gerenciamento no tratamento de doenças crônicas, reduzindo as taxas de 

hospitalizações (SOMMERS et al., 2012; BOUDREAUX et al., 2016; SKOLARUS et 

al., 2014; LYON et al., 2014; HAN et. al., 2015; KU et al., 2016; BAICKER, 2012). 
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Estudo feito por Ku e colaboradores (2016), estimou que através da lei Obamacare, 

os estados que permanecerem ampliando seus programas assistenciais, sobretudo o 

Medicaid, a taxa de mulheres de baixa renda entre 21- 64 anos sem plano de saúde 

diminuirá de 32,2% em 2013 para 14,6% até 2017. Os autores também mostraram que 

naqueles estados que já expandiram o programa, estima-se que a porcentagem de 

mulheres sem cobertura assistencial reduziu de 28,7% para 8,0%. Enquanto que para os 

estados que ainda não expandiram, a porcentagem de mulheres de tal faixa etária sem 

plano de saúde será de 36, 9% para 23,3% até 2017. 

Sommers e colaboradores (2012) compararam os estados de Maine, Nova York e 

Arizona antes e pós-expansão do Medicaid. Eles identificaram que a expansão do 

programa nesses estados tem sido associada com uma redução de todas as causas 

ajustadas de mortalidade, principalmente em beneficiários idosos, não brancos 

residentes em bairros e áreas pobres.  O estudo também mostrou redução do número de 

pessoas sem nenhum plano de saúde e aumento de novos beneficiários cadastrados no 

programa Medicaid.  

Além disso, de acordo com um estudo de coorte de Boudreaux et al.  (2016) o 

Medicaid foi associado com  o aumento do uso dos serviços de saúde, sobretudo os de 

atenção primária; redução de débitos relacionadas à saúde; melhoria no tratamento de 

doenças crônicas com redução de hospitalizações e menos idas à salas de emergência. 

Também vem exercendo um forte papel na redução das taxas de pobreza, 

principalmente entre crianças, adultos com deficiência e idosos. De acordo com 

Sommers e Oellerich (2013), cerca de três milhões de pessoas foram retiradas da 

situação de pobreza em 2010. 

O Medicaid também tem sido associado com a redução das taxas de mortalidade 

infantil em todos os estados nos EUA, mesmo que o país possua significativas 

disparidades sociais e étnicas- raciais na assistência à saúde. De acordo com estudos de 

Howell et al. (2010) o Medicaid contribuiu na redução das taxas de mortalidade infantil 

por causas naturais e externas. Segundo os autores, através do Children Health 

Insurance Plan (CHIP) que complementa o programa Medicaid, mas destinado apenas 

para crianças, foi responsável por aumentar o acesso a consultas pediátricas, a serviços 

de saúde mental, o que contribuiu para redução das taxas de violência na comunidade, 

melhoria no acesso a serviços de prevenção como vacinação, sobretudo entre crianças 

negras. 
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A expansão do Medicaid através do Obamacare providenciou um importante passo 

na diminuição dos vazios assistenciais com um maior uso de serviços de atenção 

primária entre os beneficiários com baixa renda nos EUA resultando em uma 

diminuição das iniquidades sociais (LYON  et al., 2014).  Dawes e outros (2014) em 

seu estudo de coorte retrospectiva avaliou o diagnóstico e o tratamento de seis tipos de 

câncer na Califórnia (cólon, esôfago, pulmão, estômago ovário e pâncreas) observou-se 

que a expansão contínua do Medicaid por meio do ObamaCare  possibilitou uma 

melhora significativa dos pacientes com câncer que eram beneficiários do programa, 

resultando em uma maior disponibilidade à exames de  detecção e tratamento precoce, 

permitindo melhores desfechos clínicos. Beneficiários do Medicaid também obtiveram 

uma melhoria no acesso a cirurgias reparadoras de visão, sobretudo em estados que 

expandiram o programa (LIPTON; DECKER, 2016). 

No estudo de Skolarus et al. (2014) que abordou a relação do Obamacare e a 

assistência ao acidente vascular cerebral (AVC), foi observado que nos estados que 

expandiram o Medicaid e qualificaram seu Medicare após a reforma obtiveram   

aumento na utilização dos serviços de saúde, sobretudo serviços de reabilitação pós 

AVC, redução nas  limitações de acesso a especialistas ( principalmente neurologistas) e 

uma redução significativa de pacientes sem nenhum plano de saúde. Para Skolarus et al. 

(2014) a expansão dos programas beneficia principalmente as minorias sociais 

(sobretudo negros e hispânicos) reduzindo as pré-existentes disparidades sociais dos 

mesmos no acesso aos serviços de saúde.  

Nos estudos feitos por Akinyemiju et al. (2016) e Han e outros (2015) evidenciaram 

que nos estados que escolheram não expandir o Medicaid foi possível observar uma  

maior prevalência de comorbidades nos pacientes, a exemplo de obesidade, tabagismo e 

diabetes quando comparado àqueles estados que expandiram. Estados que não 

expandiram Medicaid também obtiveram adultos de baixa renda (maioria negros e 

populações de áreas rurais) com menor probabilidade de ter acesso aos serviços de 

prevenção, consultas odontológicas, exames de rotina, vacinações e maiores gastos com 

a saúde.   
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4.4  MEDICARE E MEDICAID E O PERFIL SOCIOECONÔMICO DA 

POPULAÇÃO ASSISTIDA 

 

 Os estudos também mostraram os principais grupos beneficiados pelos programas. 

Os perfis socioeconômicos dos pacientes variaram, entretanto os grupos mais 

beneficiados foram americanos negros, sobretudo mulheres negras, comunidade 

hispânica e latina, imigrantes, populações rurais, idosos com diversas comorbidades, 

residentes de bairros pobres e com vulnerabilidade social, crianças de baixa renda, 

populações com distúrbios neurológicos, pacientes de baixa escolaridade, e aqueles que 

eram dual elegible (beneficiários tanto do Medicare quanto Medicaid) (NGUYE et al., 

2016; HAJI-JAMA et al., 2016;   ANDREWS et al., 2015; SIMON et al., 2013; 

CARSON et al., 2010; MATEEN, 2014; SOMMERS, OELLERICH, 2013; 

AGARWAL et al., 2016; NASSEH K, VUJICIC M, 2015; HEIDENREICH et al., 

2015). 

 Há nos Estados Unidos alguns estabelecimentos de saúde específicos para 

populações vulneráveis, conhecidas como safety-net (rede segura) constituído de 

hospitais, clínicas públicas e centros de saúde comunitários onde muitos pacientes 

beneficiários dos programas e principalmente aqueles que não possuem nenhum seguro 

de saúde vão para serem assistidos.  De acordo com um estudo de corte transversal 

realizado por Nguye e colaboradores (2016) onde avaliou dados secundários de 2006-

2010 de pacientes que visitaram tais serviços, revelou que as minorias raciais e étnicas 

(negros, hispânicos e latinos) com baixo nível de escolaridade e baixa renda, residentes 

em bairros muito pobres estavam entre as populações mais assistidas em tais 

estabelecimentos. Revelou que quase 30% dos pacientes destes serviços eram dual-

elegible (usufruíam do Medicare e Medicaid), e entre outros grupos assistidos estavam 

idosos, e pacientes com múltiplas doenças crônicas. 

 Andrews e outros (2015) em seu estudo afirmaram que apesar de haver uma 

diferença na cobertura de saúde para diferentes raças e grupos étnicos que apresentaram 

distúrbios mentais devido ao consumo de substâncias (álcool e outras drogas), os 

autores apontaram que grupos étnicos como miscigenados e latinos foram os mais 

beneficiados com a expansão do Medicaid, pois os mesmos tenderam a viver 

principalmente em estados que expandiram o programa e por possuírem os critérios para 

sua elegibilidade, a exemplo da renda. 



  28 

 

  Estudos de Carson e colaboradores (2010) mostraram que negros e haitianos 

residentes de Boston tiveram maior probabilidade de utilizar serviços de saúde mental 

por meio do Medicaid e Medicare do que americanos brancos. Observou-se também que 

dos beneficiários do Medicaid em Boston, negros foram os que obtiveram maior 

probabilidade de ir à emergência devido a problemas mentais. 

 Agarwal e colaboradores (2016) em seu estudo evidenciaram que dos pacientes 

beneficiários do Medicaid no estado de Maryland, Ohio e West Virginia: negros, 

hispânicos e pacientes com múltiplas comorbidades e doenças crônicas tiveram mais 

visitas às salas de emergência. Medicaid também foi o principal plano na cobertura de 

partos de mulheres estrangeiras quando comparados às nativas americanas. Mulheres 

estrangeiras eram mais velhas, tinham menos escolaridade e foram mais prováveis de 

ter Medicaid como único plano de saúde (DECAMP et al., 2015). 

Crianças de pais hispânicos, negros, com baixa escolaridade e baixa renda 

obtiveram maior probabilidade de serem beneficiadas por longos períodos através do 

Medicaid (SIMON et al, 2013).  A utilização de serviços de prevenção odontológicos 

entre crianças beneficiárias do Medicaid aumentou nos estados de Connecticut e Texas 

(NASSEH K; VUJICIC M, 2015). No estudo de Heidenreich e colaboradores (2015) 

62% das crianças beneficiadas do Medicaid fizeram uso de serviços odontológicos no 

de ano 2012 no estado de Washington.  Decker e Lipton (2015) em seu estudo também 

evidenciaram uma significativa melhora da saúde bucal dos adultos beneficiados pelo 

Medicaid, com visitas mais frequentes ao dentista nos últimos seis meses, e redução de 

gastos com o tratamento odontológico. 

 

4.5  MEDICARE E MEDICAID E O PERFIL SOCIOEPIDEMIOLÓGICO DA 

POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA 

 

O diagnóstico precoce, o tratamento adequado, o acesso aos medicamentos e a 

continuidade do cuidado por profissionais especialistas são fatores cruciais para a 

diminuição das taxas de óbitos entre a população acometida pelo câncer. Nesse 

contexto, principalmente o Medicare exerce um crucial papel para a cobertura 

assistencial na prevenção e tratamento dos pacientes portadores dos mais diversos tipos 

de câncer nos EUA. 
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Normalmente, o Medicare paga sem custo extra para os pacientes os principais 

exames de imagem, laboratoriais e de rastreamento para o câncer (mamografias, 

papanicolau, colonoscopias, entre outros). Além disso, cobre consultas ambulatoriais 

com médicos generalistas e especialistas, serviços de emergência, visitas domiciliares e 

uma parcial cobertura em determinados medicamentos para o tratamento do câncer.  

 Apesar de ser um programa de planos de saúde essencial para idosos portadores de 

câncer, o Medicare é criticado por não cobrir determinados medicamentos no tratamento 

para alguns tipos de câncer, colaborando para os altos custos desembolsados pelos 

pacientes, que normalmente já possuem outras comorbidades, altas taxas de internação 

hospitalares e gastos com outras doenças crônicas (AMERICAN CANCER SOCIETY, 

2013). 

 No estudo de Gross e colaboradores (2013) que tinha como um dos objetivos 

estimar o gasto nacional com exames de rastreio e tratamento do câncer de mama (CA) 

na população beneficiária do Medicare nos anos de 2005- 2007 evidenciou que os 

custos anuais com exames de rastreamento para câncer de mama excederam um bilhão 

de dólares.  Nesse mesmo estudo, revelou que aquelas mulheres que viviam em regiões 

onde gastava mais com exames de rastreamento obtiveram mais do que 78% de chances 

de serem diagnosticadas com estágios iniciais do câncer de mama.  

 Para Maroongroge e outros (2015), as consultas médicas e serviços prestados por 

esses profissionais (dispensação de medicamentos, tratamentos, procedimentos) 

representaram uma parte substancial de todos os gastos do Medicare relacionados ao 

câncer. Além disso, pacientes com câncer utilizaram muito serviços ambulatoriais do 

que qualquer outro paciente com outras patologias.  Em seu estudo, Maroongroge e 

outros (2015) revelaram que os custos dos serviços médicos para pacientes acometidos 

por câncer cresceram de 7.6 bilhões em 1999 para 12.3 bilhões em 2012. 

  O mesmo estudo também revelou que o número de casos por câncer de cólon caiu 

26.6 % entre 1999-2012, número de casos de câncer de próstata diminuíram 16.7% em 

todo o período, câncer de pulmão manteve-se constante e o número de diagnóstico de 

câncer de mama diminuiu 10%. Segundo os autores, isso se correlaciona com a 

expansão do programa Medicare, aumento dos beneficiários (de 37 milhões em 1999 

para 45 milhões em 2012) e ampliação da oferta de exames de rastreamento. Isso é 

confirmado por Killelea e outros (2014), que segundo os autores, referente ao câncer de 
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mama, houve uma crescente oferta e maiores gastos públicos com mamografias e outros 

exames de detecção entre 2001-2009 para as mulheres beneficiárias do Medicare. 

 Entretanto, apesar de aumento na oferta de exames, os pagamentos e custeios feitos 

pelo Medicare para o tratamento (principalmente no pagamento aos médicos) em todos 

os tipos de câncer avaliados aumentaram significativamente durante os anos. Os altos 

custos também foram associados com o valor dos medicamentos, e as variadas formas 

de tratamento do câncer (radioterapia, quimioterapias, cirurgias, etc) (MAROONGROG 

et al., 2015).  

O uso dos serviços de atenção primária e o maior acesso aos exames de 

rastreamento para os principais tipos câncer (mama, cervical, colorretal, pele e de 

próstata) entre beneficiários do Medicare e Medicaid foram associados com desfechos 

clínicos positivos devido à detecção e o tratamento precoce do câncer prestado a esses 

pacientes (FERRANTE, et al., 2013;  FISHER, et al., 2013; PLASCAK, et al., 2015). 

Em seu estudo de caso-controle, Ferrante e outros (2013) evidenciaram que aqueles 

beneficiários do Medicare que fizeram maior utilização dos serviços de atenção 

primária obtiveram menor probabilidade de ter câncer colorretal (CRC) e maior 

incidência de ser detectado em fases iniciais. Os beneficiários que tiveram de cinco a 

dez visitas à atenção primária tiveram mais chances de não terem diagnóstico de câncer 

colorretal, e cerca de 20% de chances de não morrer por CRC quando comparado com 

aqueles beneficiários que não tiveram nenhuma ou apenas uma visita a tais serviços.  

Em um estudo semelhante, Fisher e colaboradores (2013) revelaram que mulheres 

que tiveram duas ou mais visitas a médicos de atenção primária durante o intervalo de 

um ano obtiveram menores chances de morrer por câncer de mama quando comparadas 

com aquelas que tiveram nenhuma ou apenas uma visita.  A visita a médicos de atenção 

primária foi fortemente associada à maior realização de mamografias pelas mulheres.  

No estudo realizado por Plascak e outros (2015) no estado de Ohio, o diagnóstico 

precoce do câncer foi associado em áreas onde havia mais médicos de atenção primária. 

Nesse estudo, pacientes com planos e seguros de saúde privados foram mais 

beneficiados do que aqueles que utilizaram Medicare e Medicaid. Em um estudo feito 

por Koroukian et al (2012) também em Ohio, apesar das disparidades de acesso, a 

probabilidade para realizar mamografias foi de 50% de 2002-2008 entre mulheres de 

50-64 anos . 
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Mulheres que viviam em estados que expandiram os programas assistenciais por 

meio da lei Obamacare tiveram melhores taxas de acesso a exames de rastreamento para 

câncer de mama e colo do útero (KU et al., 2016; CHOI et al., 2015; SABIK et 

al.,2015). No estudo de Ku e colaboradores (2016), 83% das mulheres entre 21-64 anos 

que viviam em estados que não expandiram o Medicaid fizeram o exame do 

Papanicolau nos últimos três anos, enquanto que em estados que expandiu o programa, 

86% fizeram o exame. Para mamografias, 72% das mulheres de 40-64 anos que viviam 

em estados que não expandiram o Medicaid fizeram mamografias nos últimos dois 

anos, enquanto que aquelas que viviam em estados que optaram expandir, obteve a 

porcentagem de 76% no acesso a tais exames. Portanto, aqueles estados que vem 

ampliando e qualificando seus programas vem apresentando melhores taxas de uso de 

serviços de saúde, melhor detecção nas fases iniciais do câncer e maior impacto nos 

indicadores de saúde da sua população. 

 Os artigos selecionados nesse estudo também abordaram a importância do Medicare 

e Medicaid na cobertura assistencial providenciado aos beneficiários com doenças 

cardiovasculares nos EUA. Esses pacientes geraram os mais diversos custos, 

principalmente relacionados às altas taxas de admissão e readmissão hospitalar devido à 

comorbidades associadas, redução da produtividade laboral e os longos períodos de 

tratamento que tais pacientes foram submetidos.   

 De acordo com um estudo realizado por Fitch e outros (2016), onde os autores 

analisaram os gastos com as internações hospitalares entre portadores de Insuficiência 

Cardíaca Congestiva (ICC) que tinham como plano o Medicare nos anos de 2011-2012, 

dos 1.461.935  pacientes do estudo, 160,390 destes tinham ICC. A taxa de prevalência 

de insuficiência cardíaca foi de 11%, e a média de idade de 77.5 anos. Embora a 

prevalência tenha sido apenas 11%, os pacientes com ICC foram responsáveis por 

aproximadamente 42% de todas as admissões hospitalares no estudo. 

  Estudos de Unroe et al. (2011) também mostraram os  fortes impactos que os 

pacientes com ICC apresentaram como: o maior uso de recursos de saúde, maiores 

períodos de internação sobretudo em unidades de terapia intensiva; maior necessidade 

de cuidados paliativos, altas taxas de admissão e readmissão hospitalar, 

consequentemente  gerando custos substanciais.  No estudo de Casper et al. (2010) 

também encontraram taxas significativas de internações e readmissões hospitalares por 

ICC entre os beneficiários, principalmente entre negros e hispânicos. 
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  Estudos de Dodson et al. (2015) evidenciaram altas taxas de readmissão hospitalar 

(aproximadamente 50% dos pacientes foram readmitidos ao menos uma vez no ano) 

entre aqueles pacientes que utilizaram o Medicare como plano de saúde e submeteram a 

cirurgias de troca de válvula mitral entre 1999-2010.  Tais pacientes eram mais velhos, 

que apresentaram complicações de pneumonia, arritmias e ICC (complicações pós-

operatórias mais frequentes no estudo). 

 Em relação ao diabetes, de acordo com um estudo de coorte retrospectiva de 

Yashkin et al. (2015), o número de beneficiários do Medicare com diagnóstico diabetes 

tipo 2 aumentou quase duas vezes entre 1992 e 2012. Entretanto, apesar do aumento do 

diagnóstico de diabetes entre os beneficiários, as taxas de complicações severas (ex. 

acidente vascular cerebral e amputações) e as taxas de mortalidade ocasionada pela 

doença entre os beneficiários diagnosticados diminuíram. No estudo de Goldberg et al. 

(2012) também demonstrou declínio das taxas de amputações entre anos 1999-2006.  

 Para Yashkin et al. (2015), grande parte da melhora nos resultados refletem o 

contato regular com profissionais de saúde proporcionado pela cobertura através do 

Medicare. Foi também associado a um melhor manejo das doenças crônicas por meio 

do estímulo às mudanças de hábitos, maior uso dos medicamentos e prevenção de 

complicações agudas e severas.  Resultados semelhantes foram encontrados nos estudos 

de Boye et al. (2016) onde as diminuição das taxas de hospitalização,  ocorrência de 

complicações severas e menos idas à emergência foram relacionados com a maior 

adesão dos pacientes-beneficiários ao tratamento, principalmente em serviços de saúde 

ambulatoriais. Tal melhora também pode ser associada ao acesso à atenção primária. No 

estudo de Kuo et al. (2015) demonstrou que médicos, sobretudo enfermeiras da atenção 

primária reduziram significantemente as taxas de hospitalização de pacientes diabéticos 

nos EUA. 

  No estudo de Sargen et al. (2012) pacientes diabéticos com úlceras nos pés e 

beneficiários do Medicare que viviam principalmente em estados que já possuíam taxas 

de mortalidade altas obtiveram maiores complicações vasculares para amputações e  

maiores taxas de internação hospitalar. Tais pacientes foram os principais responsáveis 

pelo aumento considerável dos gastos do Medicare destinado à diabetes (SARGEN et 

al., 2012). 
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4.6  PERMANÊNCIA DAS INIQUIDADES NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NOS EUA  

 

 Apesar dos programas Medicare e Medicaid exercerem historicamente um papel 

fundamental na assistência à saúde nos EUA, com melhorias recentes proporcionadas 

pela Lei Obamacare, que vem propiciando a expansão dos programas e tentativas de 

aperfeiçoá-los, as iniquidades e disparidades presentes na sociedade americana ainda 

são bastante marcantes e repercutem na oferta de saúde do país.  

 A assistência à saúde nos EUA é desigual. As diferenças de acesso aos cuidados de 

saúde e a qualidade dos mesmos são fortemente influenciadas pelos principais fatores: 

a) pela raça/cor/etnia da população, esta bastante variada e com alta concentração de 

imigrantes, marcada por segregação racial, formação de guettos étnico-sociais; b) pela 

renda mensal da família e c) pelo tipo de plano de saúde contratado (nenhum plano, 

Medicare/Medicaid ou plano privado). 

 Apesar da taxa da redução da taxa de mortalidade infantil entre todas as raças em 

todos os estados dos EUA, devido principalmente a melhora da assistência à saúde por 

meio da cobertura do Medicaid e o CHIP (Children’s Health Insurance Plan) que 

ampliaram suas ações, as iniquidades na assistência à saúde por raça e nível 

socioeconômico continuaram a existir. As crianças negras americanas ainda 

permaneceram em desvantagem no acesso aos serviços de saúde quando comparadas as 

crianças brancas (HOWELL, et al., 2010).  

 Mulheres negras tiveram piores desfechos clínicos e maior vulnerabilidade 

social quando comparadas a mulheres brancas. Em estudos realizados por Haji-Jama 

(2016) afirmam que mulheres negras eram mais prováveis de ter câncer de mama em 

estágios finais e maior probabilidade de morrer por este no período de sete anos quando 

comparado a mulheres brancas; obtiveram probabilidade de ter inadequada cobertura de 

saúde ou não ter plano de saúde. Além disso, tais mulheres obtiveram maiores chances 

(56%) de viver em bairros pobres na Califórnia. Estudo feito por Carcaise-Edinboro et 

al. (2010)  no estado de Michigan evidenciou que mulheres com câncer de mama que 

eram dual elegible ( beneficiárias tanto do Medicare quanto do Medicaid) eram em sua 

grande maioria negras  e muito idosas (>80 anos)  e possuíam menos probabilidade de 

receber radiação e cirurgia reparadora da mama.  

 Mulheres negras e beneficiárias do Medicaid tiveram maior risco de ter gravidez 

ectópica no estado de Nova York, Illinois e Califórnia quando comparada a mulheres 
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brancas com plano de saúde privado (STULBERG, 2013). Tiveram maiores chances 

também de terem bebês com muito baixo peso, maior probabilidade de terem um 

inadequado pré natal e cursar com hipertensão gestacional na cidade de St. Louis, 

Missouri (XAVERIUS et al., 2014). Mulheres negras tiverem maior risco de ter pré-

eclâmpsia, ruptura placentária, parto pré-termo e morte fetal em estados como Georgia, 

Kentuck, Tennesse, Texas e outros (ZHANG, et al., 2013). Mulheres negras foram as 

mais diagnosticadas com doenças sexualmente transmissíveis (Clamídia, gonorreia e 

sífilis) nos estados do Arizona, Arkansas, Califórnia, Colorado, Connecticut, Florida, 

Georgia, Indiana entre outros (ADEKEYE et al., 2016).  

 Pacientes negros beneficiários do Medicaid, dual elegible juntamente com 

hispânicos tiveram maior probabilidade de atraso no tratamento (radioterapia ou 

quimioterapia) de quatro tipos de câncer (mama, pulmão, colorretal e próstata) quando 

comparados a brancos e com plano de saúde privado (HALPERN; HOLDEN 2012).  

No estudo de Shahbazi et al. (2015) mostraram que apesar de pacientes negros terem 

tido menor prevalência  para a ocorrência da  catarata, tiveram menor probabilidade do 

que brancos em receber a cirurgia necessária. Homens negros tiveram maior 

probabilidade de sofrer lesões traumáticas em um hospital de trauma americano 

(AHMED et al., 2015). Negros e Hispânicos beneficiários do Medicare com câncer 

foram mais prováveis de ir mais vezes à emergência do que brancos no estado do Texas 

(GUADAGNOLO, et al., 2015). 

Pacientes negros diabéticos tiveram maiores taxas de amputações devido a 

úlceras diabéticas quando comparados a pacientes brancos (GOLDBERG, et al., 

2012).Negros também foram significantemente mais prováveis do que brancos de terem 

transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, traumas e problemas com substâncias 

ilícitas em um estudo realizado em Boston (CARSON, et al., 2011). Nesse mesmo 

estudo, negros juntamente com haitianos eram os mais prováveis de viver em áreas de 

extrema pobreza e não possuírem nenhum plano de saúde.   

 As disparidades permanecem quando comparados aos tipos de planos de saúde. Para 

o câncer de mama, colorretal, câncer de bexiga, pulmão, linfoma não Hodgkin e 

próstata, pacientes sem planos de saúde e com Medicaid tiveram maiores riscos de 

morte quando comparados aos pacientes com planos privados no Estado de Nova 

Jersey. Taxas de sobrevivência foram maiores em pacientes com planos privados (NIU 

et al., 2013).  Pacientes beneficiários do Medicaid, e aqueles que não tinham nenhum 
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plano de saúde no estado da Virgínia tiveram maiores comorbidades e eram mais 

prováveis de serem diagnosticados com câncer de mama e colorretal em estágios finais, 

obtendo maior taxa de mortalidade quando comparados com aqueles que tinham planos 

de saúde privados (SABIK; BRADLEY, 2013).  Mulheres beneficiárias do Medicaid 

com problemas mentais entre 50-64 anos tiveram maiores dificuldades de acesso a 

exames de mamografias no estado de Ohio quando comparados as que não sofriam de 

alguma doença mental (KOROUKIAN et al.,2012). 

Estudo realizado por Rosenberg et al. (2015)  que tinha como objetivo identificar 

associações entre ter ou não plano de saúde e sua relação com estágio de diversos tipos 

de  câncer  entre pacientes de 15-39 anos. Seu estudo revelou que aqueles pacientes 

entre 25- 39 anos que eram beneficiários do Medicaid ou que não possuíam nenhum 

plano de saúde tiveram cerca de três a quatro vezes chances a mais de serem 

diagnosticados com estágio avançado de câncer e morrerem precocemente quando 

comparados aos pacientes com plano ou seguro de saúde privado. Esse estudo também 

demonstrou que tais pacientes precisaram desembolsar quantias significativas de 

dinheiro para cobrir os caros procedimentos e tratamentos do câncer, tornando muito 

deles, inabilitados a pagar. 

Apesar do aumento na oferta de exames de detecção para câncer colorretal 

(colonoscopias) entre todas as raças/etnias, aqueles pacientes que eram negros, latinos, 

hispânicos e beneficiários do Medicare, dual elegible (Medicare e Medicaid) e com 

baixa escolaridade apresentaram menores taxas de realização do exame quando 

comparados a pacientes brancos e com planos privados (DOUBENI, et al., 2010). 

Pacientes com Medicare e Medicaid, sobretudo negros e hispânicos tiveram mais 

chances de morrer e maior permanência hospitalar e complicações pós-cirúrgicas em 

cirurgia de câncer colorretal, quando comparados a pacientes brancos ou com plano de 

saúde nos EUA (AKINYEMIJU et al., 2016).  Pacientes dual elegible possuiram maior 

probabilidade de ter doenças crônicas, problemas mentais e maiores taxas de 

hospitalização do que beneficiários de um único programa (JUNG et al., 2015) 

 Em um estudo realizado em dois hospitais na cidade de Baltimore, no estado de 

Maryland com 3,374 pacientes, 1,993 deles eram beneficiário do Medicaid e 1381 

fizeram uso de plano de saúde privados. Pacientes que tinham o Medicaid como plano 

de saúde tiveram maior probabilidade de apresentarem problemas mentais e 

neurológicos, e tiveram taxas mais altas de mortalidade do que pacientes com planos de 
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saúde privados (MATEEN, et al, 2014). Pacientes sem planos de saúde e pacientes 

beneficiários do Medicaid tiveram proporções maiores de lesões intencionais e 

penetrantes quando comparados com aqueles com planos privados (AHMED et al., 

2015).  Pacientes idosos, sobretudo, mulheres residentes de áreas pobres, com plano de 

saúde Medicare possuíram maior probabilidade de sofrer osteoporose e pneumonia do 

que homens (BLUME; CURTIS, 2011; THOMAS,2012). Idosos beneficiários do 

Medicare possuíram altas taxas de fraturas cervicais e de costelas entre 2007-2011 

(COOPER et al., 2015). 

Pacientes idosos que fizeram uso do Medicaid que estavam na mesma instituição 

de longa permanência juntamente com pacientes que fizeram uso de plano de saúde 

privado apresentaram maiores comorbidades e maiores riscos de hospitalizações (CAI et 

al., 2015). Além disso, pacientes dialíticos que não possuíam a parte D do Medicare 

(referente a pagamento de determinados medicamentos) foi associada a um desfecho 

clínico e econômico desfavorável, com maior probabilidade de não adesão ao 

tratamento de outras doenças como hipertensão, dislipidemia ocasionando aumento da 

utilização de serviços médicos, dos gastos pessoais com medicamentos e um aumento 

considerável na mortalidade entre os pacientes dialíticos beneficiários do programa 

(PARK, et al.,2015).  Pacientes acima dos 65 anos com HIV, beneficiários do Medicare 

possuíram maiores riscos de comorbidades quando comparados aos que não tinham 

HIV e com planos de saúde privado (FRIEDMAN; DUFFUS, 2016).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Apesar de ser uma potência mundial e a maior economia do mundo, os Estados 

Unidos possuem o sistema de saúde mais caro do mundo e bastante ineficiente, marcado 

pela forte interferência do setor privado na gestão do sistema, tendo o governo federal 

um papel secundário na prestação de serviços a população. Isso torna seu sistema de 

saúde altamente fragmentado, não equânime com uma injusta distribuição da oferta de 

serviços de saúde influenciada principalmente pelo tipo de cobertura que a população 

possui (planos de saúde públicos ou privados).  Valores do neoliberalismo como o 

individualismo, lucro, justiça de mercado, liberdade econômica, baixa participação 

estatal, estes valorizados pela sociedade norte americana também moldam o sistema de 

saúde, dificultando a concretização de um sistema universal que possa ser usufruído por 

todos os americanos, independente de ter ou não um seguro de saúde. 

O sistema de saúde americano se não modificado nos próximos anos aumentará 

ainda mais as desigualdades nos EUA, onde os determinantes de raça/cor/etnia e renda 

influenciam de forma substantiva o acesso à atenção a saúde. O pagamento de planos de 

saúde para populações vulneráveis não possibilita a universalidade do cuidado, presente 

nos sistemas universais de saúde. Planos populares e públicos de saúde não permitem a 

efetivação da equidade e integralidade da atenção à saúde, tornando a distribuição dos 

serviços de saúde desarticulada, injusta e desigual.  Sistemas de saúde de dominância de 

mercado isentam a responsabilidade do Estado em assumir o direito à saúde como um 

bem social, reduzindo o mesmo a uma mercadoria.  

Países como o Brasil, Canadá, Reino Unido que possuem sistemas de saúde 

universais devem reafirmá-los como conquistas sociais e efetivação de direito 

constitucional. O desmonte do Sistema Único de saúde no Brasil vem ocorrendo durante 

anos, com a ampliação do mercado de plano de saúde e a isenção contínua do Estado 

em assumir maiores gastos com a saúde, subfinanciando e sucateando o sistema. A 

oferta de planos públicos de saúde como Medicare e Medicaid no Brasil apenas 

reafirmaria a ideia de um sistema de saúde pobre destinado para pobres, rompendo com 

o princípio da universalidade, base do Sistema Único de Saúde Brasileiro.  

O papel do governo no sistema de saúde nos EUA permanece secundário ao setor 

privado, restrito principalmente no gerenciamento e financiamento de dois importantes 

programas de caráter de proteção social no país: Medicare e Medicaid, destinados os 
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idosos e com doenças terminais, e outro a populações altamente vulneráveis e pobres, 

respectivamente. Esses dois programas historicamente exercem um crucial papel na 

prestação à saúde a tais populações, colaborando na melhoria dos indicadores de saúde e 

das populações mais vulneráveis nos EUA.  

 Através do Affordable Care Act (Lei Obamacare) que entre tantos objetivos, 

buscou melhorar a ampliar tais programas, tem tornando o acesso à saúde nos EUA 

mais democrática e justa. Por meio do ObamaCare, os programas tem aumentado seu 

escopo de ações e promovendo impactos positivos na saúde dos norte-americanos, com 

reduções nas taxas de internações hospitalares, permitindo maior frequência à médicos, 

sobretudo aqueles da atenção primária, maior realização de exames de rastreamento 

para doenças crônicas, entre outros serviços.  

Apesar de todos os impactos promovidos pelo Medicare e Medicaid, as iniquidades 

e disparidades na saúde nos EUA permaneceram. A falta de plano de saúde ou não ser 

beneficiário dos programas afetou diversas raças, etnias e idades, sobretudo aqueles 

grupos que possuem baixa renda, população negra, imigrantes, comunidade latina e 

hispânica. Tais grupos possuem maior risco de adoecimento, de estarem sem plano de 

saúde e terem menor probabilidade de receber cuidados preventivos, ocasionando 

aumento das suas taxas de hospitalizações e complicações. 

As disparidades de saúde nos EUA são mais marcantes quando verificamos o 

quesito etnia/raça/cor dos beneficiários. Americanos negros permaneceram em 

desvantagens quando comparados aos brancos. Mulheres negras com maior 

probabilidade de diagnóstico de câncer em estágio avançado do que mulheres brancas, 

menos chances de terem feito exames de rastreamento, complicações na gestação e no 

parto. Negros também apresentaram maior probabilidade de lesões por causas externas. 

Entre outros grupos, hispânicos também permaneceram em desvantagens quando 

comparados a brancos. 

Os estudos também mostraram que comparados aos pacientes com planos e seguros 

de saúde privados, os beneficiários dos programas ficaram em desvantagem na 

assistência á saúde, apresentando maiores taxas de amputações, complicações pós-

cirúrgicas, maior frequência de doenças mentais, maiores gastos com medicações, 

apresentaram também maiores comorbidades associadas e maiores probabilidades de 

terem câncer em estágio avançado. Beneficiários do Medicare e Medicaid obtiveram 

maiores probabilidade de ir às salas de emergência, serem readmitidos devidos a 
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complicações quando comparados aqueles com planos de saúde privados. Além disso, 

muitos estados ainda permaneceram sem expandir seus Medicaid, tornando ainda mais 

difícil o processo de alcançar melhores resultados em saúde. 

 Este estudo apresenta diversas limitações. Por se tratar de uma revisão de literatura, 

não consegue elucidar todas as respostas referentes a totalidade do papel dos  programas 

Medicare e Medicaid na redução da morbi-mortalidade nos EUA. Devido à 

complexidade e a extensão e fragmentação dos programas, alguns pontos referentes ao 

financiamento, regulação, pagamento e formas de reembolso dos programas não foram 

elucidadas, impossibilitando uma maior análise do mecanismo de funcionamento. Além 

disso, este estudo não se avaliou a qualidade dos artigos e seu impacto na comunidade 

científica. Outra limitação do estudo foi à utilização de uma única base de dados para 

seleção de artigos, essa restrita a publicações apenas em inglês. Portanto, sugere-se a 

realização de mais estudos com melhor qualidade metodológica para assegurar a 

veracidade e aplicabilidade dos resultados encontrados. 
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ANEXO A: Estados que expandiram ou não o Medicaid após o “Lei ObamaCare” 

 

 

Fonte: Kaiser Family Foundation, Julho, 2016. Disponível em: 

https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2016/03/current-status-of-the-medicaid-expansion-

decisions-healthreform4.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


