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Save the Children obtém 
ajuda  econômica

Parceiros de Pesquisa 
no continente 

americano organizam 
as entrevistas
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dados sobre questões de 

interesse público
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Os respondentes 
participam por uma 

doação



Objetivo
Comparar o 
desempenho dos  
diferentes sistemas 
de saúde no 
continente americano



✓Risco de epidemias

✓Avaliação geral dos sistema de saúde

✓Acesso a medicamentos e tratamentos

✓Avaliação da desnutrição

✓Principais obstáculos enfrentados pelos 
pacientes

✓Comparação de desempenho nos 
diferentes países

Assuntos abordados



1300+
MÉDICOS

1100+
População geral

7 
Principais 
países do 

continente 
americano

Ampla cobertura regional



Prioridades em saúde - Metodologia

1. Médicos clínicos e especialistas, residentes em LATAM e USA.

2. População geral, residentes em LATAM.

A etapa principal é realizada online por FINE PANEL (Profissionais de saúde de
America Latina, TOLUNA (consumidores de America latina) e RECKNER PANEL
(Profissionais de saúde em USA)

1320 entrevistas a médicos

387 no Brazil

Metodologia

Alvo

Amostra
1147 entrevistas à população geral
(USA não incluso)

340 no Brasil

Campo feito em setembro outubro 2019
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Risco de epidemias

Pesquisa Feita uns meses antes do surto de COVID-19



Risco de epidemias– Avaliação geral

-72%
-52% -47% -37%

-88%
-61% -61%

27%
48% 52% 62%

13%
36% 38%

Brasil México Argentina Colômbia Venezuela USA Total América Latina

Pouco+ Nada preparado Muito+ algo preparado

Amostra total:
n 2019: 1320 Profissionais de saúde

Algumas das doenças como  Malária, Dengue,  Doença de  Chagas, Leishmanioses, Zika, Chikungunya estão ressurgindo e se espalhando em 
alguns países do continente americano. O quão bem acha que o sistema de saúde de seu país está preparado para lidar como doenças deste 
tipo?

Considerando a média regional, a maior parte dos médicos acredita que seus países estão pouco 
ou nada preparados para o risco de epidemias. Argentina e Colômbia têm uma maioria relativa 
dos que acreditam que seus países estão algo ou muito preparados. O valor negativo é mais 
extremo na Venezuela.



Protocolos bem 
definidos em caso 

de epidemias

Bom acesso à ajuda 
humanitária 

internacional em 
caso de evento

/ epidemia

Presença  de redes 
de solidariedade 

entre a população

Políticas de atenção 
prioritária para 

setores vulneráveis 
em caso de 
epidemias

Sistema de saúde 
bem estruturado 
em caso de surto 

de epidemia

Treinamento para 
intervenção em 
caso de crises

Boa organização 
pública em caso de 

eventos

Existência de um 
sistema de alerta 

precoce

Cidadãos  com 
conhecimento 

sobre os riscos e 
preparados

25%
20%

18%
16% 15% 15% 14% 14%

11%

35%
38%

41%

32%

33%

32%
35% 33%

25%

41% 42% 41%

52% 52% 54%
51%

53%

64%

Muito+ bastante preparado Algo Pouco+ Nada preparado

Amostra total:
n 2019: 1320 Profissionais de saúde

Os pontos mais críticos são falta de conhecimento sobre os riscos, falta de organização, treinamento, de um sistema de alerta

precoce e de um sistema bem estruturado em caso de surto.

Total LATAM

Desde sua perspectiva como profissional do sistema de saúde, o quão preparado acha que está seu país em cada um dos seguintes aspectos?

Risco de epidemias– Avaliação geral LatAm



Protocolos bem 
definidos em caso 

de epidemias

Bom acesso à ajuda 
humanitária 

internacional em 
caso de evento

/ epidemia

Presença  de redes 
de solidariedade 

entre a população

Políticas de atenção 
prioritária para 

setores vulneráveis 
em caso de 
epidemias

Sistema de saúde 
bem estruturado 
em caso de surto 

de epidemia

Treinamento para 
intervenção em 
caso de crises

Boa organização 
pública em caso de 

eventos

Existência de um 
sistema de alerta 

precoce

Cidadãos  com 
conhecimento 

sobre os riscos e 
preparados

24%

16%
13% 15%

12%
16%

12% 12%
9%

37%
39% 41%

35% 30%

29%
32%

30%

25%

39%

45% 45%

51%

58%
55% 55%

59%

67%

Muito+ bastante preparado Algo Pouco+ Nada preparado

Amostra total:
n 2019: 1320 Profissionais de saúde

Especialmente devido à falta de conhecimento sobre os riscos, falta de treinamento, falta de um sistema
de alerta precoce e de políticas para os setores vulneráveis.

Total LATAM

Desde sua perspectiva como profissional do sistema de saúde, o quão preparado acha que está seu país em cada um dos seguintes aspectos?

Risco de epidemias– Avaliação geral Brasil



Dengue 23.5 9.0 0.3 15.2 11.4 0.4 11.3

Chikungunya 20.4 1.1 4.4 2.7 0.4 7.0

Zika 8.7 1.1 5.5 2.4 3.0 4.2

Chagas 4.8 0.4 2.6 6.8 0.5 0.6 2.6

Leishmaniosis 3.6 0.1 1.1 0.4 1.5 1.5

Malaria 0.9 0.2 0.8 1.6 0.9 0.8

LATAMUSAVenezuelaColômbiaArgentina

% de pacientes com a doença

12

Amostra total:
n 2019: 1320 Profissionais de saúde

Quantos dos pacientes que você viu nos últimos 90 dias foram  diagnosticados com cada uma das  seguintes doenças?

A Dengue é especialmente relatada no Brasil e na Venezuela, onde a média regional é duplicada. Praticamente 
não foram relatados casos nem na Argentina (previo a possiveis mudanças no inicio de 2020 no pais) nem nos 
Estados Unidos.  O Chicungunya está fortemente concentrado no  Brasil com uma incidência menor em 
Colômbia e Venezuela. Também no Brasil foi relatada uma maior quantidade relativa de casos de doença de 
Chagase Leishmanioses, enquanto a Malária se concentra na Venezuela. 

MéxicoBrasil +

Risco de epidemias – Pacientes com doenças
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4% 1% 5% 2% 2% 3%

33% 32%
36%

24%
12%

26%

36% 50%
49%

52%

36%

42%

27%
17%

11%
22%

50%

29%

Brasil Mexico Argentina Colômbia Venezuela Total

Muito provável

Provável

Pouco+ Nada
provável

Não sabe

13

O quão provável você acha que é o risco de uma epidemia em seu país?

Ja antes do Coronavirus as pessoas acreditam que existe um risco real de epidemias

Amostra total:
n 2019: 1145 cidadãos 

Risco de epidemias –
Probabilidade de epidemias para os cidadãos



P

Você adota alguma medida para evitar alguma dessas doenças?

Apenas a metade da população adota medidas para prevenir essas doença, sendo que o  Brasil é o 
pais onde os cidadãos declaram ter participação ativa da população na prevenção de doenças.

Amostra total:
n 2019: 1145 cidadãos 

62%

%  dos que adotam alguma medida para evitar essas doenças

46% 48% 49% 52% 52%

Total

Risco de epidemias – adoção de medidas dos cidadãos



? 

Você viu ou ouviu  alguma campanha do governo ou do ministério da saúde no último ano?

O Brasil e o país que lembra mais as campanhas para combate de doenças

Amostra total:
n 2019: 1145 cidadãos 

78%

% que viu ou ouviu campanhas do governo

55% 63% 52% 39% 58%

Total

Risco de epidemias– Campanhas



Visão atual



Visão atual – Condições de saúde

Condições 
crônicas

Sofre alguma 
condição

n = 1147 população geral.

17

23%

20%

14%

10%

6%

3%

1%

Depressão/
ansiedade

Colesterol alto

Obesidade

Diabetes

Doenças
cardiovasculares

Psoriase

DPOC

53%

Sofre ao menos uma condição

A metade da população sofre ao menos uma condição crônica, sendo a depressão/ ansiedade, 

colesterol alto e obesidade os problemas mais frequentes na pesquisa da população geral

62%

34%

Você sofre alguma das condições abaixo?

23%

6%

19%

Amostra total:
n 2019: 1145 população geral



34%

28%

27%

11%

Consulta particular
paga do próprio

bolso

Consulta pública em
hospital/ clínica

pública

Consulta coberta
pelo seguro médico

Consulta particular
com reembolso do

seguro médico

Brasil México Argentina Colômbia Venezuela

21% 61% 11% 11% 52%

41% 19% 27% 11% 29%

29% 6% 47% 67% 12%

9% 14% 15% 11% 7%

Acesso a 
consulta

Visita médicos/ 
instituições

n = 1147 população geral

90%

Quase todos os entrevistados visitam um médico ao menos uma vez ao ano, sendo que 3 em cada 10 visitam um 
médico 4 vezes ou mais. 

Venezuelanos e mexicanos exibem o menor nivel de cobertura de saúde para as visitas, enquanto todos os outros 
cidadãos usam o sistema de saúde público ou têm acesso a algum tipo de seguro médico ou plano de saúde.

Quantas vezes visitou um  médico ou uma instituição médica no último ano?

Visita um médico ao menos uma vez por ano

79%

• 1x: 20%
• 2x: 23%
• 3x: 19%
• 4x: 13%
• 6 o +: 15%

Quando você precisa ver um médico, como tem acesso normalmente a uma consulta? Amostra total:
n 2019: 1145 população geral

Visão atual – Condições de saúde



Visão atual – Avaliação geral do sistema de saúde

30%

67%
58% 60%

91%

52%

26%
35% 31%

7%18%
7% 6% 9% 3%

2019 2019 2019 2019 2019

Argentina MéxicoColômbiaBrasil

62%

16%

29%

34%

9%

50%

USA

19

Amostra total:
n 2019: 1320 Profissionais de saúde

Levando em consideração todos os aspectos do sistema de saúde em   …, se tivesse que  avaliá-lo em uma  escala de Excelente a Ruim, 
em termos do cuidado aos pacientes,  qual seria sua avaliação?

O sistema de saúde tem um desempenho ruim ou apenas regular em América Latina. A situação de Venezuela é, 
de longe, a pior da região, enquanto a Brasil esta levemente embaixo da media da América latina. Os médicos de 
USA têm uma melhor percepção sobre seu próprio sistema do que os médicos dos países de América Latina.

Venezuela
LATAM

B2B (Regular+ Ruim) Bom T2B (Excelente + Muito bom)



30% 30%
40%

67%

45%
58%

35%

60% 66%

91%34%
52% 25%

26%

26%

35%

26%

31% 24%

7%

36%
18%

35%

7%

29%

6%

39%

9% 10% 3%

População
geral

Médicos População
geral

Médicos População
geral

Médicos População
geral

Médicos População
geral

Médicos

Argentina MéxicoColômbiaBrasil

Levando em consideração  todos os aspectos do funcionamento do sistema de saúde em  ….,se tivesse que avaliá-lo  usando uma  escala de 
Excelente a Ruim, em termos dos cuidados do paciente,  como o avaliaria? Compreendemos que em todos os sistemas de saúde  existe uma 
disparidade nas diferentes áreas, por isso,  queremos que nos  ajude fazendo uma avaliação geral  considerando sua experiência pessoal.

Em geral, a população geral faz uma avaliação melhor sobre o atual sistema de saúde que os 
médicos. Os venezuelanos fazem uma avaliação significativamente pior do seu sistema de saúde 
em geral.

Venezuela

Amostra total:
n 2019: 1145 população geral

Visão atual – população geral vs. médicos

B2B (Regular+ Ruim) Bom T2B (Excelente + Muito bom)



Obstáculos para os pacientes



Alto custo dos 
tratamentos 
adequados

Limitações
burocráticas ou 
demoras para 

o aceso a 
tratamentos 

modernos

O sistema
limita o tempo 
disponível para 
uma consulta 

apropriada

Dificuldades na 
adesão ao 

tratamento 
prescrito

Chegam com 
falta de 

informação 
clara sobre 

seus sintomas 
e/ou 

diagnósticos

O acesso a 
especialistas é 

difícil

Falta de 
aprovação de  

medicamentos 
que seriam 

uma melhor 
opção de 

tratamento

Falta de 
disponibilidade 

de 
equipamentos 

e materiais

O acesso geral 
ao sistema de 

saúde é  difícil,
incluindo o  

acesso à 
atenção 
primária

Existem
dificuldades 

para o acesso 
dos  pacientes 

a exames 
básicos

Falta de apoio 
familiar

Falta de 
qualificação 

dos 
profissionais 

vistos antes da 
consulta

62%
60%

57%

49%
54% 54%

46%

52%
48%

44%
41%

46%

60%

50% 49%

41% 40% 38%
42%

26%

36%

30%

36%

27%

66% 65% 63%

55% 55% 55% 54% 56%
51%

48%
44% 44%

Brazil USA LATAM

Obstáculos para os pacientes – 2019

Amostra total:
n 201: 1320 Profissionais de saúde

Os médicos de América Latina concordam com seus pares dos Estados Unidos em relação
a quais são os 3 principais obstáculos.

% de pacientes atingidos por obstáculo



Alto custo dos 
tratamentos 
adequados

Limitações
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demoras para 
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tratamentos 

modernos

O sistema
limita o tempo 
disponível para 
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apropriada
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familiar

Falta de 
qualificação 

dos 
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vistos antes da 
consulta

Obstáculos para pacientes - Diferenças Significativas

Amostra total:
n 2019: 1320 Profissionais de saúde

Venezuela exibe uma situação mais crítica na maior parte das áreas

Total LATAM
% de pacientes atingidos por cada obstáculo

85%

78% 72% 76%
70%

60%

78%

71%

75%

51%

62%

38%

42%

36%

30%

45%

67%



As remunerações 
dos médicos são 

muito  baixas

Os médicos 
trabalham sob
pressão pela 

sobrecarga de 
trabalho

Faltam materiais
e medicamentos 
em seus locais de 

trabalho

A profissão  
médica perdeu o 

respeito que tinha 
na sociedade

Os médicos estão 
sob pressão para 
reduzir o tempo
de consulta dos 

pacientes

Os seguros ou 
planos de saúde 

pagam muito 
pouco

Muitos 
profissionais de
saúde não estão 
bem qualificados

Manter um 
consultório é 
muito difícil

Aumento da 
insegurança nos 

locais de trabalho

Os seguros ou 
planos de saúde 
demoram muito 

para pagar

39%

68%

9%

48%

63%
62%

13%

47%

29%

45%

74%

66%
56%

61%

53%

61%

36% 44%

46% 45%

EUA América Latina

Desafios da profissão médica – LATAM 2019

Amostra total:
n 2019: 1320 Profissionais de saúde

Seus colegas assinalaram uma série de desafios atuais da profissão médica. Gostaríamos que  indicasse quais desta lista lhe parecem os mais relevantes.

As remunerações dos médicos em América Latina são muito baixas, sendo este seu maior desafio junto com a
sobrecarga de trabalho, a perdida de respeito da profissao e falta de suministros nos locais de trabalho



Desafios da profissão médica – Principais 5 por país

26

Amostra total:
n 2019: 1320 Profissionais de saúde

Os desafios são diferentes para cada país mas o principal problema em LatAm e que as remunerações
dos médicos são muito baixas e que os médicos trabalham sob pressão pela sobrecarga de trabalho.
Por enquanto para os médicos de Mexico e Venezuela o principal desafio está associado à falta de
materiais e medicamentos.

Brasil México Argentina Colômbia Venezuela USA Amostra total

As remunerações dos médicos são muito  baixas 66%

Os médicos trabalham sob pressão pela sobrecarga de 
trabalho

67%

Faltam materiais e medicamentos em seus locais de 
trabalho

46%

A profissão  médica perdeu o respeito que tinha na 
sociedade

58%

Os médicos estão sob pressão para reduzir o tempo de 
consulta dos pacientes

55%

Os seguros  ou planos de saúde pagam muito pouco 61%

Muitos profissionais de saúde não estão bem 
qualificados

31%

Manter um consultório é muito difícil 45%

Aumento da insegurança nos locais de trabalho 42%

Os seguros ou planos  de saúde demoram muito para 
pagar

45%

Poderia nos dizer como acha que deveria ser em cada um dos seguintes itens?

% Ranking de desafios – Principais 5

2 2

2

2

1

1

1

3 3

3 3

1

2

3

1

2

3

2

1

3 1



Nutrição



Hipertensão Obesidade Diabetes Anemia Desnutrição Anorexia 

48% 46%
40%

24%

15%
10%

47%
51%

41%

17%
12%

8%

49% 48%

42%

27%

20%

9%

Brasil EUA LATAM

Problemas nutricionais– Pacientes com condições médicas

Amostra total:
n 2019: 1320 Profissionais de saúde

% de pacientes com condições médicas

A nutrição é  importante na  vida diária dos pacientes e para sua saúde.  Uma nutrição pobre pode reduzir a imunidade, aumentando a vulnerabilidade à 
doenças, afetar o desenvolvimento físico e mental e reduzir a produtividade; Em sua prática diária, que porcentagem de seus pacientes apresenta alguma 
das condições listadas abaixo?

Em relação aos problemas nutricionais. Em toda a região há níveis significativamente altos de 
obesidade, diabetes e hipertensão, e ao mesmo tempo desnutrição e anemia.



Obesidade Hipertensão Diabetes Anemia Desnutrição Anorexia 

48% 49%

42%

27%

20%

9%

% de pacientes com  a condição

42%
41%

26% 33%

58%

Na Venezuela, contudo, são registrados os menores níveis de obesidade ao mesmo tempo que o país duplica os
valores de desnutrição. Também apresenta uma incidência maior de anemia.

Problemas nutricionais– Pacientes com condições médicas



Rotina diária/ estresse Pobres condições de vida Acesso limitado a uma 
alimentação saudável

Falta de políticas
públicas adequadas

Falta de informação

52%
46%

42%
37%

40%

47%

21%

39%

11%

26%

48% 48% 46% 46%
39%

Brasil EUA LATAM

Amostra total:
n 2019: 1320 Profissionais de saúde

% Principal causa

:

Os problemas nutricionais se originam por uma rotina diária estressante, pela falta de acesso a
uma alimentação saudável e , especialmente nos países de América Latina, por problemas
associados às condições de vida da população e à falta de políticas públicas

Problemas nutricionais– Principal causa



Rotina diária/ estresse Pobres condições de vida Acesso limitado a uma 
alimentação saudável

Falta de políticas
públicas adequadas

Falta de informação

48% 48% 46% 46%

39%

Amostra total:
n 2019: 1320 Profissionais de saúde

% Principal Causa

I:

73%
65% 73%

12% 26%

60%

54%

Os problemas relacionados com as condições de vida da população e a falta de políticas públicas
são significativamente maiores na Venezuela, bem como a limitação de acesso a alimentos.
saudáveis.

Problemas nutricionais– Principal causa

51%
53%



Visão futura



O futuro da medicina – daqui a 10 anos…

NP1 – Agora vamos nos concentrar no futuro da medicina; Primeiro,  vamos imaginar  a medicina daqui a 10 anos, como 
você acha que estará o sistema de saúde em seu país daqui a  10 anos? 33

Amostra total:
n 2019: 1320 Profissionais de saúde

9% 9% 14% 18% 13%
30%

11%
7%

18%
19% 10%

5%

29%

12%

84%
73% 67% 71%

83%

41%

77%

Um pouco +
muito
melhor

Igual

Pior

O otimismo e alto na região, especialmente dentre os médicos de América Latina; enquanto
EUA tem uma percepção mais conservadora sobre o futuro da medicina.

Os médicos venezuelanos são os mais otimistas, apesar de sua visão negativa sobre a
atualidade.

AMÉRICA 
LATINA



Disponibilida
de de novas 
tecnologias 

de 
diagnóstico

Desenvolvim
ento de 
novos 

medicamento
s para as 
principais 

doenças de 
sua 

especialidade

Disponibilida
de de 

informação  
para 

pacientes 
sobre suas 
condições

Disponibilida
de de novas 
tecnologias 

para 
tratamento

Aprovação de 
medicamento

s que serão 
melhores 
opções de 

tratamento

Qualificações 
para a média 
dos médicos

Cobertura da 
população

pelo sistema 
de saúde

Respeito 
público pela

profissão

Acesos dos
pacientes a 

especialistas

Custo dos 
medicamento

s

Condições de 
trabalho para

os médicos

Limitações 
burocráticas 
para obter os 

últimos 
tratamentos

Remuneração 
para médicos

70%
73%

65% 65% 63%

54% 53%
49% 49%

41% 41% 41%

36%

67%
70%

55%

63%

45%

25% 24%

13%

30%

13% 14% 15%
12%

LATAM 2019 LATAM 2017

NP2 - Poderia nos dizer como acha que deveria ser cada  um destes itens?

O futuro da medicina – daqui a 10 anos…
A área de pesquisa e desenvolvimento e de novos medicamentos melhorará no futuro, mas
não as condições de trabalho dos médicos, nem suas remunerações, nem os custos dos
medicamentos (a pesar de que os médicos estão mais otimistas em relação a como estavam
2 anos atrás)
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População geral Médicos

O futuro da medicina – população geral vs. médicos

Os cidadãos são mais otimistas que os médicos na maior parte dos aspectos, especialmente no que diz
respeito às qualificações dos médicos e o respeito púbico da profissão médica.

Amostra total:
n 2019: 1145 cidadãos 
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• Tanto os médicos quanto os cidadãos  comuns no Brasil e resto da América Latina têm uma visão crítica sobre os sistemas de saúde de 
seus países. A maior parte dos médicos, e aproximadamente a metade da população geral, pensa que o sistema de saúde tem um 
desempenho regular ou ruim.

• Esta visão está baseada principalmente na percepção sobre a cobertura do sistema em geral e especialmente dos hospitais públicos.

• Os principais obstáculos  enfrentados pelos pacientes na América Latina são a restrição de acesso a tratamentos adequados,  
provocada por una combinação de altos custos e limitações burocráticas, bem como um reduzido tempo  para consultas médicas 
adequadas e a falta de acesso a especialistas. A falta de equipamentos e materiais também é um problema generalizado.

• Nesta pesquisa feita antes do surto do Coronavirus, a maior parte dos cidadãos de Brasil e resto da América Latina já imaginava a fins 
de 2019 provável que ocorra uma epidemia. No entanto, a maior parte dos médicos em América Latina (bem como seus pares nos 
Estados Unidos) concordam em que seus países não estão bem preparados para enfrentar esse risco de epidemias. 

• As principais deficiências neste período para Brasil foram definidas pela falta de conhecimento sobre os riscos, falta de organização, 
treinamento, de um sistema de alerta precoce e de um sistema bem estruturado em caso de surto.

Conclusões gerais



• A Dengue atualmente é uma importante ameaça  para a região e afeta o  3% dos pacientes vistos  pelos  médicos nos últimos três 
meses, com uma incidência particularmente alta no Brasil, Venezuela, Colômbia e México.

• A desnutrição e obesidade  coexistem com problemas nutricionais importantes no Brasil e resto da América Latina. A obesidade é um 
problema tão importante na América Latina quanto nos Estados Unidos, sendo  que os médicos das duas áreas afirmam que  
aproximadamente a metade de seus pacientes são obesos. Por outro lado, a desnutrición afeta 2 em cada 10 pacientes em América 
Latina e é associada , tanto pelos cidadãos quanto pelos médicos, principalmente ás condições de vida da população.

• A pesquisa também confirma a preocupante situação do sistema de saúde na  Venezuela, onde a quantidade de pacientes com 
desnutrição e  anemia duplica os valores de América Latina, os obstáculos do sistema de saúde como a  falta de  acesso  à atenção 
primária e exames básicos afetam a uma proporção significativamente maior , e onde a falta de medicamentos e materiais nos locais de 
trabalho dos médicos mostra números recorde.

Conclusões gerais
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