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GASTOS COM SAÚDE NA AMÉRICA LATINA E CARIBE

• O gasto com saúde nos países da América Latina em 2017 foi de 
cerca de US$ 1.000,00, enquanto os países da OCDE é de US$ 
4.000,00.:

Um exemplo disso é que enquanto os países da OCDE 
possuem 4,7 leitos por mil habitantes, na américa latina e 
caribe possuímos cerca de 2,1.

• Os sistemas de saúde na ALC tiveram menos recursos e menos 
capacidade do que os países da OCDE para enfrentar a 
pandemia da COVID-19.



Panorama da Pandemia na América Latina

• Ocorreram pelo menos 
24.014.000 de infecções e 
754.000 mortes registradas 
causadas pelo novo coronavírus 
na América Latina e Caribe até o 
dia 23/03.

• No dia 23/03 a região registrou 
129.874 novos casos da infecção.

• No dia 22/03 a região registrou 
4.162 novas mortes.



NOVAS INFECÇÕES

A cada 100 infecções relatadas nos últimos 
dias em todo o mundo, mais de 21 foram 
relatadas em países da América Latina e 

Caribe .

A região está registrando 
atualmente um milhão de novas 

infecções a cada 8 dias 
aproximadamente.



O ATUAL MOMENTO DA PANDEMIA



ÓBITOS

A américa Latina e o Caribe 
representam hoje mais de 25% do 
total de novas mortes registradas 

nos últimos 7 dias.



Vacinação
• Até o início de março a região da 

América Latina e Caribe receberão 
doses para vacinar 2,8% da sua 
população.

• Oitenta e sete (87%) das doses da 
região estão concentradas em quatro 
países: Brasil, Chile, México e 
Argentina.

• Enquanto a região possui cerca de 26% 
do total de mortes no mundo, ela tem 
menos de 6% do total de doses da 
vacina.



Gasto com Saúde na América Latina e Caribe

• Antes da Pandemia o gasto com 
saúde dos Países da América 
Latina e Caribe representavão
gasto médio de 7,95% em
percentual do PIB destes países.

• Com a pandemia a região gastou 
o equivalente a 2,4% do PIB, taxa 
mais baixa que os 3,7% do PIB 
que o mundo desembolsou e 
bem menos que os 6,7% do PIB 
de países desenvolvidos.

Fonte: Fundo Monetário Internacional 
(2020)



A PANDEMIA PRESSIONA OS SISTEMAS DE SAÚDE

• Aumento da Pobreza;
• Colapso dos serviços de saúde;
• Riscos à saúde mental.
• Represamento de procedimentos 

e atendimentos em saúde devido 
a priorização dos casos da 
COVID-19.

• Determinantes sociais em saúde.



A tragédia Brasileira

• Nos últimos 7 dias, o Brasil vem 
representando o maior número 
de novos casos e óbitos 
reportados mundialmente (15% e 
26% respectivamente).

• Nos últimos 7 dias, a média 
denovos casos de Covid-19 
noBrasil foi de 73.550 e2.260 
óbitos por dia.



Novas variantes

• Das mais de mil variantes
identificadas em todo mundo, 
cerca de 100 circulam no Brasil.

• O descontrole da pandemia no 
país tem o tornado um celeiro
das novas variantes do vírus da 
COVID-19, que podem ser mais
infectantes e mortais.



Na terça (23) o Brasil registrou 3.251 mortes diárias e na 
quarta (24) chegamos ao total de mais de 300 mil brasileiros 
mortos pela pandemia da COVID-19.Ontem registramos 90 

mil novos casos da COVID-19
Ontem registramos 90 mil novos casos da COVID-19.



O Sistema de Saúde colapsou
• Nos últimos 7 dias, 25 estados 

apresentaram em média taxa de 
ocupação nas UTIs de mais de 
80%.

• Hoje, mais de 4 mil brasileiros 
esperam por uma vaga em 
leitode internação.

• Sem financiamento por parte do 
Governo Bolsonaro, o 
Brasilfechou mais de 3 mil leitos 
de UTI no segundo semestre de 
2020. 



Faltam insumos, medicamentos e governo...
13 estados possuem situação crítica no abastecimento de oxigênio hospitalar em nosso país.

Diversas localidades já possuem falta de oxigênio hospitalar o que tem acarretado em mortes.
Além disso, diversos medicamentos para intubação de pacientes e que são utilizados no tratamento da COVID-19, podem 

faltar nos próximos dias, e os Hospitais já iniciaram uma racionalização.



Sobra negacionismo...

• O Governo Bolsonaro investiu cerca 
de USD 5 milhões em tratamentos 
sem comprovação científica e que 
são rejeitados por médicos.

• O Presidente Bolsonaro incentivou 
aglomerações e o não uso de 
máscaras de proteção facial.

• Desde o começo da pandemia o 
país já teve quatro Ministros da 
Saúde diferentes.



Orçamento
• Desde 2018, com a Emenda Constitucional 

do Teto dos Gastos aprovada no Governo 
Temer, o Sistema Único de Saúde brasileiro 
perdeu cerca de USD 5 bilhões de dólares. 

• Em 2020 o Brasil gastou cerca de USD 30 
bilhões de dólares no Sistema Único de 
Saúde para o enfrentamento a Pandemia, 
6 bilhões de dólares a mais que em 2019 
(em valores atualizados).

• Contudo HOJE o Governo Federal aprovará 
seu orçamento que retira mais de 22% do 
orçamento do SUS que teve em 2020.
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