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Os gastos globais relativos à saúde devem 

reduzir em 2,6% em 2021.

Causas dessa redução:

Efeitos desfavoráveis da Covid-19 relacionados aos lockdowns 

Medidas de distanciamento social e restrições de cuidados

Perspectiva de longo prazo – Gastos com saúde devem aumentar em 

uma CAGR* de 4% entre 2020-24, acima dos 2,8% entre 2015-19.  

(*) CAGR: Taxa de crescimento anual composta.

Em termos de percentagem do PIB, os gastos com saúde provavelmente 

permanecerão em torno de 10,3% até 2023, um pouco acima do índice de 2019.

Os gastos continuarão distribuídos de forma desigual, variando de  US$ 12.703,

nos Estados Unidos, para apenas US$ 37 no Paquistão, em 2024.



Fatores que devem impactar os maiores gastos com saúde:

Envelhecimento 
da população

Recuperação econômica 
gradual dos países

Aumento da demanda 
por cuidados

Avanços clínicos e 
tecnológicos

Custos 
trabalhistas

Expansão do público e dos sistemas 
de saúde para a população



Consumidores e a experiência humana

Principais questões

Em algumas partes do mundo, os consumidores estão ajudando a acelerar o ritmo das 
transformações na área da saúde:

Maior atividade e envolvimento;

Aumento no número de consultas virtuais – e planos de continuar a utilizá-las;

Uso de tecnologia para monitoramento da saúde; 

Manutenção de uma relação de confiança com o médico. 

80% dos consumidores dizem que provavelmente terão outra consulta virtual, 
mesmo depois da Covid-19.

As organizações precisarão de estratégias que construam confiança para que os consumidores 
sintam-se confortáveis em compartilhar seus dados pessoais de saúde.

Como consumidores estão usando tecnologia ?

Dispositivos de 
condicionamento

Monitoramento da saúde 

Pedidos de prescrição médica

Entre os indivíduos que acompanham sua 
saúde, mais de 75% dizem que isso muda seu 
comportamento ao menos moderadamente

O número de consumidores que utilizam consultas virtuais passou de 15% em 2019
para 19% no início de 2020; em abril de 2020, esse número saltou para 28%.



Inovação do modelo de assistência 

Principais questões

O panorama da prestação de serviços de saúde e os 
comportamentos dos consumidores atendidos estão 
mudando drasticamente:

Transformação do local de serviço e cuidados

Adoção onipresente de atendimento virtual

Força de trabalho reinventada

Novas parcerias e mercados

Disruptores emergentes

Equidade em saúde

Consumidores e provedores apoiam 
uma transição para novos modelos de 
atendimento e tecnologias de apoio:

72% dos consumidores priorizam sua saúde e 

bem-estar, necessidades pessoais e objetivos;  

60% dos médicos estão priorizando uma 

mudança para prevenção e o bem-estar

75% dos consumidores querem trabalhar

em parceria com fornecedores de metas de 
cuidados e saúde



Os modelos de atendimento estão mudando para se concentrar mais no 
paciente/consumidor, com ênfase na saúde e bem-estar:

Virtual

Residência

Locais de trabalho 
ou escolas

Hospitais e
cuidados noturnos
(sala de emergência, serviços médicos, cirúrgicos,  
facilitadores de cuidados especializados, 
centro de reabilitação etc.)

Clínicas de cuidados imediatos e
prontos-socorros 
(atendimento primário, atendimento de emergência, 
centros ambulatoriais de cirurgia etc.)

Lojas de varejo

Comunidade
(locais de culto, academias,
mercados, bancos, abrigos
despensas de alimentos etc.)

Físico Mental

Emocional

EspiritualFinanceiro

Social

Bem-estar

Doença



Transformação digital e dados interoperáveis

Principais questões

Em 2020, a Covid-19 foi um impulsionador e acelerador da inovação digital em saúde 

Quase 65% dos provedores de saúde da Europa disseram que sua organização 
aumentou a adoção de tecnologias digitais para apoiar as formas de trabalho 
dos médicos

64% relataram que sua organização aumentou a adoção de 
tecnologias digitais para fornecer suporte virtual e formas de interagir
com os seus pacientes

Saúde virtual

A Covid-19 ajudou a quebrar regulamentações, questões financeiras e barreiras 
comportamentais para permitir que o atendimento virtual seja amplamente integrado 
ao nosso sistema de saúde e atenda às necessidades dos pacientes

A interoperabilidade radical de dados é uma capacidade fundamental necessária para 
permitir a entrega de programas voltados ao paciente e tecnologias associadas

Pode reduzir os custos administrativos e dos cuidados, aumentar a eficiência da 
prestação de cuidados, além de aumentar a receita e o crescimento



A Inteligência Artificial (IA) está ganhando força no setor na saúde. Inicialmente, seu uso era 
centrado na automação de processos manuais; entretanto, a pandemia abriu portas para a IA 

e outras tecnologias digitais resolverem problemas complexos – clínicos e não clínicos

Atualmente, as organizações de saúde estão fazendo a transição para sistemas de 
TI movidos por computação em nuvem e ferramentas de dados e análises 
conduzidas por controles de custos 

Gastos com nuvem aumentaram 11% no segundo trimestre 
de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior

A nuvem está ajudando:

A produzir uma área de trabalho virtual escalonável 

A permitir atendimento remoto e trabalho remoto

Principais preocupações?

Segurança cibernética continuará a 
ser um problema central para os 

provedores de nuvem e seus clientes.

Encontrar novas formas de trabalhar para 
remover gargalos de desenvolvimento e 
obter novos lançamentos mais rápido.



Principais questões

Alguns estudos dizem que até 80% dos resultados de saúde são afetados por 
fatores sociais, econômicos e ambientais.

Os índices de saúde (também conhecidos como determinantes sociais da 
saúde) incluem ambiente físico, alimentação, infraestrutura, economia, 
riqueza, emprego, educação, conexões sociais e segurança.

A Covid-19 colocou a equidade na saúde em destaque e está ampliando o 
profundo impacto que o racismo sistêmico pode ter na saúde e no bem-estar.

O que os prestadores de cuidados de saúde podem fazer para tornar a saúde 
mais justa?

Os prestadores da indústria enfrentam desafios consideráveis para endereçar o amplo escopo 
da crise de saúde comportamental, entre eles:

Lacunas no conhecimento clínico e científico Estereótipos e impulsionadores de saúde

Sistemas de cuidados inadequados, inacessíveis e insustentáveis Gerenciamento de dados de saúde
em silos organizacionais (isolados)

Igualdade no setor da saúde



Estrutura de equidade em saúde

Economia

Riqueza

Emprego

Crescimento econômico

Oportunidade de trabalho

Necessidades básicas

Acúmulo de riqueza

Segurança do emprego

Emprego e benefícios

Trabalho significativo

Ambiental 

Segurança

Conexão

Educação

Saúde, digital e cultura financeira

Oportunidades educacionais

Sistema de suporte

Relacionamentos na comunidade 

Segurança pública

Segurança pessoal

Ambiental

Ambiental

Ambiente físico

Alimentação

Infraestrutura

Alterações climáticas

Saúde ambiental

Vizinhanças

Acesso a alimentos

Segurança dos alimentos

Conectividade à internet

Moradia

Transporte e mobilidade

O bem-estar mental e o imperativo de saúde comportamental

Aproximadamente 10% da população mundial é afetada por problemas de saúde mental, 
tornando-se uma das principais causas de problemas de saúde e deficiência.

Globalmente, estima-se que 264 milhões de pessoas sofrem de depressão.

A demência afeta mais de 50 milhões de pessoas em nível global.

EQUIDADE



Principais questões

Impulso na inovação clínica

Foco renovado na cooperação durante a 
pandemia para:

Partilha de recursos

Níveis de confiança

Plataforma de dados e análises

Tipos de cooperação:

Participantes disruptivos

Parcerias público/privada

Sistemas de saúde como plataformas

Cooperação nunca foi mais evidente do que durante a pandemia para abordar os desafios 
da cadeia de abastecimento relativos à Covid-19. Provedores provavelmente continuarão 
a lutar contra os problemas da cadeia de suprimentos em 2021, uma vez que os surtos da 

Covid-19 podem aumentar, diminuir e aumentar novamente.
A cooperação será fundamental para atender às suas necessidades.

Cooperação



Futuro do trabalho e reserva de talentos    

Principais questões

Equipe médica incessante

A Covid-19 se tornou o catalisador para um futuro de trabalho e reserva de talentos na área da saúde 
que, de outra forma, poderia levar anos para ser alcançado.

Como está sendo afetado?

Contratação de
equipe médica

Adaptação ao local
de trabalho virtual 

Requalificação e
aprimoramento

Assimilação das 
habilidades de 
tecnologia humana

Diversidade e 
inclusão

Promover programa de trainee para médicos

Equipe internacional

Adaptar as necessidades do paciente para o virtual e telessaúde

Maior uso de tecnologia

Identificar necessidades futuras de habilidades e requisitos de capacitação

Nova dinâmica de tecnologia/formatos de páginas na web (’website’) 

Requer educação especializada e capacitação em genômica, inteligência artificial (IA), aprendizado de 
máquina (ML , na sigla em inglês – machine learning) e processamento de linguagem natural; diagnóstico 
aprimorado, análise de dados e habilidades de julgamento crítico; e proficiência na interpretação de 
relatórios e pontuações de risco

Imperativo para promover a diversidade e inclusão no local de trabalho

Diferentes estratégias de equipe

A diversidade de identidade fornece à equipe a capacidade de explorar diferentes pontos de vista e experiências
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