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OBSERVATÓRIO CONTRA A FRAUDE 

Corrupção e política de saúde: uma análise em três níveis 

 
 
 
 
“É possível estabelecer-se uma certa taxonomia da corrupção na política da saúde” 

 

_________________ 
Marcus Braga 

A crise sanitária devido a pandemia 
do Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) 
mexeu com a percepção de risco dos 
cidadãos de todos os países, atingidos 
ou não, emergindo desse cenário a 
valorização da saúde, os seus profis-
sionais e as organizações e mercados 
correlacionados. A atuação dos 
governos e as suas políticas sobre o 
tema foram postos à prova num con-
texto de grande incerteza e de mitiga-
ção de diversos riscos, e um deles 
merece destaque no presente artigo: 
a corrupção.  

A corrupção, entendida como um 
grande risco para as políticas públicas, 
pode ser definida, de modo geral e 
um tanto minimalista, como um abu-
so de poder por parte de agentes 
públicos, que quebra regras estabele-
cidas, desviando ações de suas finali-
dades para atender ao interesse pes-
soal desses agentes e de outros que 
com eles se locupletam. Uma defini-
ção que abarca um conjunto de práti-
cas, como a propina, o nepotismo, a 
fraude, o peculato, o favorecimento, 
e que tem seu desenho adaptado as 
características de cada política públi-
ca, explorando suas fragilidades. 

A política de Saúde, nosso objeto de 
discussão, no que se refere à corrup-
ção, se insere em um contexto de 
movimentação de grandes somas de 
recursos; com a participação dos 
governos de forma intensa no provi-
mento e na regulação; alto impacto 
das inovações tecnológicas nos custos 
e no acesso a serviços; fortes catego-
rias profissionais autônomas e com 
relações complexas entre si; transver-
salidade com outras políticas públicas; 
assimetria de informação elevada 
entre usuários e provedores; customi-
zação e imprevisibilidade relevante 
nos processos; além de implicações 
éticas nas decisões e mercados com-
plexos e com a presença de oligopó-
lios.   

Por esse perfil, é possível estabelecer-
se uma certa taxonomia da corrupção 
na política de saúde, para fins didáti-
cos, mas também para melhor com-
preender seus efeitos e que tipos de 
salvaguardas são possíveis de serem 
adotadas. Tendo como fonte algumas 
publicações internacionais, como: “La 
lucha contra la corrupción en el sector 
de la salud: métodos, herramientas y 
buenas prácticas” (PNUD/2011) e 
“Study on Corruption in the Healthca-
re Sector” da União Europeia (2013), 
além da observação livre de periódi-
cos, é possível tecerem-se considera-
ções sobre o fenómeno da corrupção 
na Saúde, estabelecido em três níveis. 

Cabe destacar que a corrupção não é 
um fato isolado da política de Saúde, 

sua trajetória e arranjos adotados em 
cada país, em especial no que se refe-
re as fragilidades no planeamento da 
política, no seu arcabouço legal, bem 
como no grau de profissionalização 
das burocracias responsáveis pela sua 
implementação, e as estruturas de 
accountability desses países, servin-
do-se a taxonomia aqui proposta 
como uma visão ampla da questão, 
que não pode desprezar as peculiari-
dades de cada país e seus processos 
históricos. 

Um nível macro, que envolve a políti-
ca num aspecto estratégico, e que 
pelas características da Saúde, pode 
se revelar emações corruptas nas 
questões regulatórias, nas escolhas 
orçamentárias, na construção de 
normativos abstratos que motivam a 
autorização de uso de medicamentos 
e equipamentos, bem como nas esco-
lhas políticas que envolvam modelos 
de gestão e padrões, e que favoreçam 
grupos privados específicos. Soma-se 
ainda a concessão pelos governos de 
isenções e subsídios, e questões rela-
cionadas a conflitos de interesse, a 
chamada “porta giratória”, que são 
possíveis no ecossistema da corrup-
ção nesse nível.  

As ações de corrupção nessa esfera 
têm como impacto investimento 
público em ações que gerem pouco 
benefício para a Saúde; favorecimen-
to de atores, gerando distorções nos 
mercados; liberação de fármacos que 
podem trazer prejuízos à população; 
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lacunas orçamentárias que geram 
dano a continuidade do acesso à 
Saúde; esvaziamento da ação dos 
órgãos de defesa dos direitos do cida-
dão; além de tornar a política pública 
refém de grupos de interesse.  

No reino das salvaguardas, pode-se 
sugerir que os processos da política 
de Saúde tenham mais transparência, 
uma maior governança regulatória 
com a profissionalização dos órgãos e 
a criação de instâncias supervisoras; 
fomento para a criação de entidades 
de avaliação e controle social especia-
lizadas e autônomas; e ainda, a cria-
ção de espaços de debate público de 
maior densidade sobre as questões da 
Saúde, inclusive nos parlamentos.   

É possível se falar de um nível macro, 
restrito a grandes unidades hospitala-
res e redes locais, em uma linha mais 
executiva. Neste caso, a corrupção 
encontra espaço nas vultosas contra-
tações de serviços permanentes rela-
cionados ao funcionamento dos apa-
relhos públicos; obras de reforma e 
construção de unidades hospitalares; 
grandes compras de insumos e de 
equipamentos; concursos de admis-
são de pessoal; e convênios com 
redes particulares subsidiadas. Pro-
cessos derivados do grande volume 
de transações típicos da política de 
saúde, envolvendo orçamentos, vul-
tosos grupos de funcionários, benefi-
ciários e prestadores de serviços. Na 
Saúde, tudo é grande e em quantida-
de. 

O Impacto da corrupção nesse nível 
está na oneração da política através 
do aumento da faturação, bem como 
da quebra de qualidade da oferta dos 
serviços, pelo direcionamento para 
empresas e servidores  não qualifica-
dos, complementado pela compra de 
itens de baixa qualidade, gerando 
equipamentos quebrados pela falta 
de cobertura de manutenção, em um 
cenário que além de tornar a Saúde 
mais cara, reduz ou atrasa os atendi-

mentos, em especial os de alta com-
plexidade. 

O receituário na perspetiva de pro-
moção da transparência que alimenta 
o controle social; na existência de 
auditoria profissional e especializada; 
associado a uma estrutura de gover-
nança participativa, tem bons efeitos 
nesse nível. Cabe destacar também a 
importância de mecanismos transver-
sais, como a padronização de itens e 
serviços, estabelecimento de preços 
máximos, e o uso de sistemas infor-
matizados para a gestão e monitori-
zação. 

Por fim, um nível micro da corrupção 
da Saúde vincula-se nos atos quoti-
dianos dos profissionais e a interação 
com os usuários. Nesse sentido, des-
tacam-se situações de pagamentos 
extras para a realização de serviços 
que deveriam ser oferecidos gratui-
tamente; fraude no faturamento dos 
serviços prestados; venda de vagas 
para burlar filas de cirurgias; desvio 
de medicamentos, insumos e equi-
pamentos para o mercado paralelo; 
absenteísmo de profissionais; e nepo-
tismo. 

Essas ações corruptas de base tam-
bém afetam os usuários, pois oneram, 
retardam ou limitam o acesso ao 
atendimento, geram o cancelamento 
de cirurgias e o atraso do atendimen-
to de pacientes com quadro de 
urgência, e ainda, rompem as esco-
lhas por critérios técnicos,  privile-
giando as relações pessoais ou aquele 
que oferecer mais vantagens.  

As salvaguardas na base são mais 
complexas, mas o uso de sistemas 
informatizados de controle de esto-
que,  de presença e de atendimento 
são bem efetivos. A adoção de políti-
cas de compliance, a promoção da 
transparência dos processos em rela-
ção aos usuários, e ainda, uma audi-
toria interna atuante, aliada ao moni-
toramento de indicadores dos princi-

pais pontos de controle, são boas 
medidas nesse sentido. 

O artigo, ao dividir a corrupção em 
níveis, permite uma visão analítica 
desse fenômeno, que possibilita a 
construção de mecanismos que 
podem reduzir essas ocorrências, sem 
onerar muito a gestão da política. A 
customização da corrupção em rela-
ção as características da política 
pública é um bom caminho para 
desenhar bons controles, e que dialo-
guem com a lógica daquela função 
pública, de forma mais alinhada.  

Ao crescer a relevância da Saúde 
como tema, a sua gestão vem forço-
samente para a pauta, em especial na 
academia, nos gabinetes, na imprensa 
ou nos parlamentos. E nesse sentido, 
a discussão sobre um dos fatores que 
afeta essas entregas, a corrupção, 
torna-se igualmente importante. E 
para isso, não cabe improviso, enten-
dendo-se que é preciso se debruçar 
nos aspectos específicos desse tipo de 
corrupção, para fazer frente a esta de 
forma efetiva, com bom diagnóstico 
que conduza a razoáveis receituários.  

 

 

 

 

 

 


