


OBJETIVOS 

CONSULTAR A OPINIÃO DOS BRASILEIROS SOBRE A SAÚDE NO 

PAÍS, INVESTIGANDO A SATISFAÇÃO  COM SERVIÇOS PÚBLICO 

E PRIVADO, ASSIM COMO HÁBITOS DE SAÚDE PESSOAL  E DE 

CONSUMO DE MEDICAMENTOS 



2.109 pessoas 
foram 
entrevistadas,  
a partir de 16 
anos, de todos os 
níveis 
econômicos em 
todas as regiões 
do país. 

AMOSTRA 

As entrevistas foram 
distribuídas em 140 
municípios de 
pequeno, médio e 
grande porte, em 
cidades da região 
metropolitana e 
interior. 

ABRANGÊNCIA 

A coleta de dados 
aconteceu entre os 
dias 10 e 11 de 
fevereiro de 2014. 

PERÍODO 

A margem de 
erro máxima 
para o total da 
amostra é 2,0 
pontos 
percentuais. 

MARGEM DE ERRO 

METODOLOGIA 

População adulta: 

148,9 milhões 



1 
PERFIL DA AMOSTRA 



52% 48% 

Pesquisa Datafolha de 11 a 12/02/2014 . Base: total da amostra (2109) 

30% 18% 30% 

ATÉ                                                                 
R$ 724,00 

DE                                                          
R$ 724,00 A  
R$ 1.448,00 

DE                                                          
R$ 1.448,00  

A 
R$ 2.172,00 

MAIS DE 
R$ 2.172,00 

16% 

DE 35 A 44 ANOS 

DE 16 A 24 ANOS 22% 

DE 45 A 59 ANOS 

60 ANOS OU MAIS 

DE 25 A 34 ANOS 23% 

19% 

21% 

15% 

PERFIL DA AMOSTRA 

42% 43% 16% 

FUNDAMENTAL MÉDIO SUPERIOR 

Idade 
média: 

39 anos 



27% 

43% 

15% 

15% 

Pesquisa Datafolha de 11 a 12/02/2014 . Base: total da amostra (2109) 

NÚMERO DE HABITANTES 

32% 

ATÉ 50 
MIL 

DE 50 A 200 
MIL 

25% 

DE 200 A 500 
MIL 

17% 

MAIS DE 500 
MIL 

27% 

PERFIL DA AMOSTRA 



2 
PANORAMA DA  

SAÚDE NO BRASIL 



Fome/Miséria 
Desemprego 

Educação 

Violência/segurança 

Corrupção 

Saúde 

PRINCIPAL PROBLEMA DO PAÍS 
(repsosta espontânea e única, em %) 

2% 
4% 

9% 

10% 18% 

45% 

PANORAMA DA 
SAÚDE NO BRASIL 

Fonte : P1. Na sua opinião qual é o principal problema do país hoje? (RESPOSTA ESPONTÂNEA E ÚNICA) – Base : Total da amostra 



EDUCAÇÃO 

DESEMPREGO 

CORRUPÇÃO 

FOME/MISÉRIA 

SAÚDE 

VIOLÊNCIA E 
SEGURANÇA 

2003 2005 2008 2010 Jan/2012 Dez/2012 2013 2014 

PANORAMA DA 
SAÚDE NO BRASIL 

Desde 2008, saúde é o principal problema do país 
  (em %) 



Morar em 
condomínio 

fechado 

Estudar em 
escola 

particular 

Ter um carro 
próprio 

Ter um plano 
de saúde 

Melhorar as 
condições do 
bairro onde 
você mora 

Ter um bom 
atendimento 
em hospitais 

públicos 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Ter bom ensino 
nas escolas 

públicas 

PANORAMA DA 
SAÚDE NO BRASIL 

9,2 9,1 8,7 8,5 
7,8 

7,2 
5,9 

Ter bom atendimento médico é uma das 
prioridades dos brasileiros 

Fonte : P.2 Pensando em uma escala de zero a dez onde zero significa nada importante e dez muito importante, que nota você dá para (CITE CADA ITEM)  - Base : Total da amostra 

Grau de importância  
(escala de zero a dez) 



RAZÕES NEGATIVAS 

Para 62%, saúde no Brasil é ruim ou péssima 

64% 

63% 

58% 
62% 

Entre os que possuem plano de 
saúde, a percepção negativa em 

relação à saúde é maior 

Nas maiores cidades, a avaliação 

negativa chega a 70% 

PANORAMA DA 
SAÚDE NO BRASIL 

P.3 Na sua opinião, a situação da saúde atualmente no Brasil é ótima, boa, regular, ruim ou péssima?  P.4 E por quais razões você avalia que a saúde no Brasil está em situação ______? Mais alguma? (Resposta espontânea e múltipla, em %) 
Base : Total da amostra 



Encontram algum 
grau de 

dificuldade de 
acesso ao 

atendimento 
médico 

Entre os que têm 
plano, 58% 
consideram o 
acesso difícil 

MUITO FÁCIL 

12% 

UM POUCO 

FÁCIL 

UM POUCO 

DIFÍCIL 

MUITO DIFÍCIL 

25% 

30% 

33% 

63% 

PANORAMA DA 
SAÚDE NO BRASIL 

Acesso ao atendimento médico é difícil para quem tem 

e para quem não tem plano de saúde 

Fonte : P.12  Você diria que, no caso de você ou alguém de sua casa ficar doente ou passar mal, o  acesso ao atendimento de um médico é fácil ou difícil ? (APÓS A RESPOSTA, PROSSIGA) Muito ou um pouco?  (ESTIMULADA E ÚNICA) 

Base : Total da amostra 



PANORAMA DA 
SAÚDE NO BRASIL 

Contratação de médicos  
deveria ser prioridade do governo para melhorar a 

área da saúde 

24% 
18% 

6% 6% 
4% 3% 

Fiscalizar 
melhor os 
recursos 

destinados ao 
sistema de 

Saúde 

Construir mais 
hospitais, 
clínicas e 
postos de 

Saúde 

Fiscalizar os 
serviços dos 

planos de 
Saúde 

Comprar 
mais 

equipamento
s para a 

realização de 
exames 

Tomar medidas 
para baixar o 

preço dos 
remédios 

Distribuir mais 
remédios de 

graça 

Contratar mais 
médicos para a 

rede pública 

39% 

P.6 Dentre as seguintes medidas (MOSTRE O CARTÃO 6), qual deveria ser tomada pelo governo em 1º lugar para melhorar a saúde no Brasil? E em segundo lugar? E em terceiro lugar?  - Base : Total da amostra 



PANORAMA DA 
SAÚDE NO BRASIL 

Os que têm plano de 
saúde são mais críticos 

em relação ao sistema 
público 

SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE SISTEMA PARTICULAR DE SAÚDE 

Fonte : P.7 De forma geral, como você avalia o sistema público de saúde no Brasil: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? P.8 E como você avalia o sistema particular no Brasil: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? – Base : Total da amostra 

 

Sistema particular de saúde é avaliado positivamente por 44%;                                 

sistema público por 8% 



Remédios 
gratuitos 

AVALIAÇÃO  
(MÉDIA DA NOTA  

ATRIBUÍDA – de zero a dez) 

VOCÊ OU ALGUÉM DA SUA 
CASA UTILIZOU SERVIÇOS NOS 
ÚLTIMOS SEIS MESES NA REDE 
PÚBLICA? 

6,4 6,2 6,6 5,7 6,7 7,2 6,2 

12% 15% 40% 44% 53% 64% 

PANORAMA DA 
SAÚDE NO BRASIL 

10% 

Internação 
para  
cirurgia  

Internação 
para 
tratamento 
de saúde 
exceto 
cirurgia 

Atendi-
mento 
médico em 
casa 

Atendi-
mento de 
emer-gência 
em pronto-
socorro 

Consulta 
com 
médico 

Exame  
de 
laboratório  

P.13a Pensando na rede pública de saúde, nos últimos seis meses você ou alguém de sua casa utilizou serviços de: (CITE CADA ITEM – SE SIM, PROSSIGA) 

P.13b De 1 a 10, sendo 1 um serviço péssimo e 10 um serviço  ótimo, que nota você atribui a esse/essa (CITE CADA ITEM DE P13a=1 – MOSTRE CARTÃO DE AVALIAÇÃO): - Base  : Total da amostra 

Consulta com médico é o serviço mais utilizado na rede 

pública; remédios gratuitos têm a melhor avaliação 



3% 7% 7% 10% 13% 35% 36% 

8,3 8,2 8,3 7,6 7,6 8,1 8,6 

PANORAMA DA 
SAÚDE NO BRASIL 

AVALIAÇÃO  
(MÉDIA DA NOTA  

ATRIBUÍDA – de zero a dez) 

Internação 
para 
tratamento 
de saúde 
exceto 
cirurgia 

Atendimen
to médico 
em casa 

Farmácia e 
cobertura 
para 
remédios do 
plano de 
saúde 

Atendimen
to de emer-
gência em 
pronto-
socorro 

Consulta 
com 
médico 

Exame  
de 
laboratório  

Internação 
para  
cirurgia  

VOCÊ OU ALGUÉM DA SUA 
CASA UTILIZOU SERVIÇOS NOS 
ÚLTIMOS SEIS MESES NA REDE 
PARTICULAR? 

P.14a Pensando na rede particular de saúde, nos últimos seis meses você ou alguém de sua casa utilizou serviços de: (CITE CADA ITEM – SE SIM, PROSSIGA) 

P.14b De 1 a 10, sendo 1 um serviço péssimo e 10 um serviço  ótimo, que nota você atribui a esse/essa (CITE CADA ITEM DE P13a=1 – MOSTRE CARTÃO DE AVALIAÇÃO): - Base  : Total da amostra 

Exames de laboratório e consulta com médico e são os 
serviços mais utilizados na rede particular 



89% 
não  
foram atendidos por 
médicos estrangeiros  

69% 

Avaliam o atendimento 
do médico estrangeiro 
como ótimo ou bom 

10%  
já foram atendidos 

 14% 
Ruim/Péssimo 

 13% 
Regular 

 5% 
Não sabe 67% 

São a favor que 
médicos estrangeiros 

trabalhem no país 

64% 

64% 

72% 68% 

16% 

11% 

10% 

5% 
Base: entrevistados que já foram atendidos 
por algum médico estrangeiro no Programa 
Mais Médicos – 216 entrevistas 

COMO VOCÊ 
AVALIA O 
ATENDIMENTO? 

PANORAMA DA 
SAÚDE NO BRASIL 

Brasileiros são favoráveis ao programa Mais Médicos; profissionais têm                 
avaliação positiva 

Fonte : P.9 Desde o ano passado o governo passou a  trazer médicos estrangeiros para trabalhar no Brasil em áreas onde faltam profissionais para cuidar da saúde das pessoas. Você é a favor ou contra que médicos estrangeiros trabalhem no Brasil? 

P.10 Os médicos estrangeiros contratados pelo governo fazem parte do programa Mais Médicos. Você já foi atendido por algum médico estrangeiro do programa Mais Médicos?  - Base : Total da amostra 

P.11 (SE FOI ATENDIDO – P10=1) E como você avalia o atendimento desse médico estrangeiro: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? 

 

Cerca de               
14 milhões 



PANORAMA DA 
SAÚDE NO BRASIL 

É preferível pagar 
menos impostos ao 
governo e contratar 
serviços particulares 
de saúde 

É preferível pagar 
mais impostos ao 
governo e receber 
serviços gratuitos 
de saúde 

38% 

28% 

13% 

17% 

Os três são responsáveis 
 

Governo Federal 

Governo do Estado 

Prefeitura 

QUEM É RESPONSÁVEL PELOS 
RECURSOS DA SAÚDE PÚBLICA? 

(estimulada e única) 

Fonte : P.5  Na sua opinião, quem é o principal responsável pelos recursos do sistema de saúde pública no Brasil: (LEIA ATÉ A INTERROGAÇÃO – ESTIMULADA E ÚNICA) P.22 (PARA TODOS) Com qual dessas duas frases você concorda mais:  

 Base : Total da amostra 

 

Com qual frase você concorda mais: 



3 
PLANO DE SAÚDE – 

COBERTURA E AVALIAÇÃO 



27% 
possuem 

plano ou seguro 
de saúde 

atualmente não possuem 
plano ou seguro de 
saúde atualmente 

73% 200,00 
valor médio do plano familiar 

Até R$ 50,00 

+ de R$ 50 a R$ 100,00 

+ de R$ 100 a R$ 200,00 

+ de R$ 200 a R$ 300,00 

+ de R$ 300,00 

Nada 

Não sabe 

18% 

11% 

20% 

10% 

24% 

6% 

10% 

53% corporativo 

46% particular 

33% 

20% 24% 

28% 

PLANO DE SAÚDE -  
COBERTURA E AVALIAÇÃO 

27% dos brasileiros são associados a algum plano ou seguro saúde 

Entre os mais 

escolarizados 52% 

possuem plano de saúde 

Entre os que têm 

maior renda 62% 
são associados 

Fonte : P.15 (PARA TODOS) Você possui algum plano ou seguro saúde atualmente, seja como titular ou dependente? Veja que eu estou perguntando sobre plano de saúde de empresas particulares e não do SUS ou de atendimento público municipal ou 

estadual gratuito (SE SIM) Como titular ou dependente?  - Base : Total da amostra 



PLANO DE SAÚDE -  
COBERTURA E AVALIAÇÃO 

Fonte : P.20 O plano de saúde que você possui cobre gastos com remédios durante internações? (SE SIM) Totalmente ou em parte? P.21 E o plano de saúde que você possui cobre gastos com remédios para tratamentos realizados fora do hospital? (SE SIM) 

Totalmente ou em parte? – Base : Entrevistados que possuem plano de saúde – 332 entrevistas 

 

Avaliação geral do plano de 
saúde 

ótimo/bom 

69% 
regular 

26% 3% 

ruim/ 
péssimo 

68% 

63% 

77% 

73% 

O plano de saúde cobre gastos com remédios                           

durante internações? 

O plano de saúde cobre gastos com remédios para tratamentos 

fora do hospital? 



4 
SAÚDE PESSOAL E USO DE 

MEDICAMENTOS 



SAÚDE PESSOAL E USO  
DE MEDICAMENTOS 

Fonte : P.24a Atualmente você: (LEIA CADA ALTERNATIVA) (ESTIMULADA E ÚNICA) P.24b E você faz tratamento com remédios para: (CITE CADA ITEM SE P24a=1) p.24c Os remédios que você usa para (CITE CADA ITEM SE P24b=1) são obtidos 

gratuitamente, sim ou não? – Base : Total da amostra 

(57%  
dos doentes) 

(33%  
dos doentes) 

(62%  
dos doentes) 

(33%  
dos doentes) 

(20%  
dos doentes) 

TIPOS DE DOENÇA 



32% 
1 tipo  

(Cerca de 
47 milhões) 

30% 
+ de 1 tipo 
(Cerca de 

44 milhões) 

37% 
Não usa 

(Cerca de 
55 milhões) 

112,00 

49% dos consumidores de remédios consideram insuficiente ou pouco 
o dinheiro que têm para gastar com medicamentos 

SAÚDE PESSOAL E USO  
DE MEDICAMENTOS 

USA MEDICAMENTOS? 
GASTO MÉDIO 

MENSAL PESSOAL 

49% 

Base: entrevistados que compram remédio para uso pessoal – 1187 entrevistas 

P.26 Em média, quanto você gasta com remédios para seu uso, por mês? (ESPONTÃNEA E ÚNICA) P.27 (SE TOMA REMÉDIO – P26#995) O dinheiro que você tem para gastar com remédios para seu uso mensalmente é: (LEIA ATÉ A INTERROGAÇÃO) 

Base : entrevistados que compram remédio para uso pessoal – 1187 entrevistas 

 

É muito pouco 
principalmente para os 
moradores das regiões 
Nordeste e 
Norte/Centro – Oeste, 
para os mais velhos e 
os que têm menor 
renda 

O dinheiro que você tem para gastar com remédios é… 



23%, dificilmente compram todos os remédios que precisam 

Compra 
sempre 
 todos os 
remédios 
que precisa 

48% 

27% 

23% 

Geralmente 
compra todos os 
remédios que 
precisa, mas de vez 
em quando falta 
algum 

Dificilmente  
compra todos os remédios que precisa 

70% 
não  
interroperam 

30% 
interromperam 

Sentiu que não 
precisava/ sentiu-se 
curado 
 
O remédio acabou e não 
tinha como comprar 
mais/ remédio era caro 
 
Tratamento estava 
fazendo  
mal pra saúde 

VOCÊ JÁ INTERROMPEU O 
USO DE MEDICAMENTOS? 

SAÚDE PESSOAL E USO  
DE MEDICAMENTOS 

15% 

7% 

4% 

Fonte : P.28 E você compra sempre todos os medicamentos que precisa, geralmente compra todos ou dificilmente compra? (ESTIMULADA E E ÚNICA) P.39 Você já começou um tratamento com remédios e o interrompeu antes do prazo previsto  Por 

quais motivos ? – Base : total da amostra  - 2109 entrevistas 

 



A REDE PÚBLICA POSSUI TODOS OS TIPOS DE REMÉDIOS QUE PRECISO 

EU CONSIGO OBTER OS REMÉDIOS QUE PRECISO A QUALQUER HORA 
NA REDE PÚBLICA 

OS LOCAIS EM QUE EU RETIRO OS REMÉDIOS SÃO FÁCEIS DE CHEGAR 

NA REDE PÚBLICA É FÁCIL CONSEGUIR A RECEITA MÉDICA E INICIAR O 
TRATAMENTO COM REMÉDIOS 

26% 65% 

57% 32% 

40% 49% 

23% 69% 

51% 43% 

58% 36% 

78% 18% 

66% 26% 

Total da 
amostra 

Usuário de 
medicamento 

gratuito 

Maioria dos usuários de medicamentos gratuitos aprova a facilidade para retirar os 
remédios e iniciar o tratamento 

concordam discordam 

concordam discordam 

concordam discordam 

concordam discordam 

SAÚDE PESSOAL E USO  
DE MEDICAMENTOS 

Fonte : P.25 Agora eu vou ler algumas frases sobre a distribuição de remédios gratuitos na rede pública de saúde e gostaria que você me dissesse se concorda ou discorda de cada uma delas. (SE CONCORDA OU DISCORDA, COMPLEMENTE) Totalmente 

ou em parte? – Base : Total da amostra 

Total da 
amostra 

Usuário de 
medicamento 

gratuito 

Total da 
amostra 

Usuário de 
medicamento 

gratuito 

Total da 
amostra 

Usuário de 
medicamento 

gratuito 



caros 
(muito ou 

pouco) Baratos 
(muito ou pouco) 

84% 
6% 

Muitos caros: 56% 

Um pouco caros: 28% 

OPINIÃO SOBRE O PREÇO DOS REMÉDIOS 39% 
Acreditam que os 
remédios são caros por 
causa dos altos impostos 

OS IMPOSTOS REPRESENTAM QUANTO NO PREÇO FINAL DOS REMÉDIOS? 

SAÚDE PESSOAL E USO  
DE MEDICAMENTOS 

sim  

O governo cobra ou 

não impostos sobre 

remédios no Brasil? 

80% 

84% consideram caros os remédios; imposto é o principal motivo para preços altos 

Fonte : P.29 Na sua opinião, os remédios no Brasil de forma geral são caros ou  baratos? (APÓS A RESPOSTA, PROSSIGA) Muito ou um pouco?  P.30 Por quais motivos você acredita que os remédios no Brasil são: (CITE RESPOSTA DA P29) 

P.31 Pelo que você sabe ou ouviu falar, o governo cobra ou não impostos sobre os remédios no Brasil?  P.32 De 0 a 100%, você acredita que os impostos representem quanto no preço final dos remédios atualmente no Brasil? (MOSTRE O CARTÃO 32) 

Base : Total da amostra 



11% 
13% 

12% 

13% 

NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS, VOCÊ COMPROU REMÉDIOS 
COM TARJA PRETA OU TARJA VERMELHA SEM RECEITA 

MÉDICA? 

VOCÊ COSTUMA COMPRAR NA FARMÁCIA REMÉDIOS 
QUE NÃO PRECISAM DE RECEITA MÉDICA? 

36% 
não 

sim 
64% 

SAÚDE PESSOAL E USO  
DE MEDICAMENTOS 

compram remédios que 
não precisam de receita 

Declaram que já compraram remédios com 
tarja vermelha ou preta sem receita 12% 64% 

Fonte : P.34 Nos últimos dois anos, você comprou remédios com tarja preta ou tarja vermelha sem receita médica? P.35 Você costuma comprar na farmácia remédios que não precisam de receita médica? 
Base : Total da amostra  



VOCÊ JÁ COMPROU OU COSTUMA 
COMPRAR REMÉDIOS GENÉRICOS? 

Só compensam quando 
são muito mais baratos 
que os remédios 
originais 

Também compensam quando 
são um pouco mais baratos 
que os remédios originais 

Compensam até quando têm o 
mesmo preço dos remédios originais 

Não sabe 

46% 

28% 

17% 82% 

77% 

77% 

75% 

NA SUA OPINIÃO,  
OS REMÉDIOS GENÉRICOS… 58% 

Consideram os genéricos 
tão confiáveis quanto os 

remédios originais 

30% 
Consideram os genéricos 

menos confiáveis 

SAÚDE PESSOAL E USO  
DE MEDICAMENTOS 

9% 

sim 
79% 

não 

21% 

Maioria compra genéricos; 58% os consideram tão confiáveis quanto os originais 

Fonte : P.36 Você já comprou ou costuma comprar remédios genéricos? P.37 E você diria que os remédios genéricos são mais confiáveis que os remédios originais, são menos confiáveis que os remédios originais ou são tão confiáveis quanto os remédios 
originais? P.38 E na sua opinião, os remédios genéricos: (LEIA ATÉ A INTERROGAÇÃO)  - Base : Total da amostra 

5% 
Consideram os genéricos 

mais confiáveis 



5 
PRINCIPAIS RESULTADOS 



PRINCIPAIS RESULTADOS 

•Desde 2008, a saúde é o principal problema do país; atualmente, é citada por 

45%; 

 

•Sistema de saúde público é avaliado como ruim ou péssimo por 56%; 

 

•27% dos brasileiros são cobertos por plano de saúde; 

 

•Sistema de saúde particular é considerado ótimo ou bom por 44%; não 

há diferença de avaliação entre os usuários de plano de saúde; 

 

•Maioria aprova a contratação de médicos estrangeiros para trabalhar em 

áreas onde não há médicos; 
 



PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

•Para 49% dos consumidores de remédios, renda mensal é pouca ou 

insuficiente para a compra de medicamentos; 

 

•50% não compram todos os remédios que precisam; 

 

•Para maioria, os remédios são muito ou um pouco caros; imposto é o 

motivo mais apontado para o preço alto dos medicamentos; 

 

•Para 58%, genéricos são tão confiáveis quanto os originais. 

 


