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CONFLITOS E INTERESSES NA REFORMA DA POLÍTICA DE SAÚDE

*

INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo mapear a matriz de contlitos e as principais estratégias de
ação dos atores envolvidos no processo de reforma da polftica de saúde no Brasil, com base em
entrevistas

( 1),

Contextualizado

assim

como

descrever

as

alternativas

presentes

nos anos 80, período de profundas transformações

no

debate

atual.

político-institucionais

e de

crise econômica, tal processo pode ser dividido em dois momentos principais: a) a formulação e
implantação da reforma e b) os impasses atuais de sua implementação e as alternativas em jogo.
Ambos os momentos são atravessados

por distintas dinâmicas

envolvendo

os atores

vinculados ao processo. No sentido de procurar reconstituir esta dinâmica, optou-se por analisar
. esses dois momentos, segundo a lógica de atuação estratégica dos atores governamentais
governamentais,

e não-

ligados à reforma do sistema de saúde, assim distribuídos:

· Executivo federal e conflitos inter-burocrãticos
· Executivos estaduais e municipais
· Legislativo federal e grupos parlamentares
· Associações profissionais

e sindicatos

· Elite médico-universitária
· Movimento sanitarista
· Representantes

do setor Priyado Hospitalar

· Medicina de grupo
· Seguros Privados de Saúde
· Cooperativas
· Os Conselhos:

Médicas
Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional dos Secretários

Saúde (CONASS),

Estaduais de

Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS).

No caso ~a reforma da política de saúde, procurou-se privilegiar aqueles atores (2) que
cumprem

funções

principais

tanto no plano intelectual

quanto no do poder,

de modo a

*

Este Paper resume a parte da pesquisa
real izada pelo NEPP/UNICAMP: "A Reforma da Pol ítica
de
Saúde no Brasi L", sub-produto
do projeto
"Reformas de Pol íticas
Para Aumentar a Efetividade
do Estado na América Latina e no Caribe",
coordenada
por Sônia Miriam Draibe,
patrocinada
pela CEPAL/ONU.
realizadas
com atores governamentais
e não-governamentais
(1) A análise baseia·se em entrevistas
diretamente
ligados ao processo de reforma,
seja como decisores,
seja como representantes
de
setores
afetados
pelas
mudanças em jogo,
seja
ainda
como ·:xecutores
do novo sistema
implantado.
Ver, em anexo, a relação dos entrevistados.
Por
atores
estamos nos referindo,
como Muller,
àqueles
indivíduos
ou grupos que ocupam
(2)
posição
estratégica
no sistema
de decisões
e que respondem,
no processo
de formação de
políticas,
pelas
funções de articulação
do campo cognitivo
e do campo de poder.
Enquanto
mediadores
são
desenvolvem
as
plano intelectual,
que condiciona
no processo
de

eles que definem os temas do debate
e do quadro intelectual
no qual se
negociações,
al ianças ou confl itos que permeiam as tomadas de decisões.
No
são os responsáveis
pela construção
de um referencial
ou visão de mundo
a percepção com que outros atores secundários
intervêm no sistema de decisão e
implementação
de pol t icas , No plano do poder, são os articuladorcs
da nova
í
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identificar os conflitos de interesses e o grupo que assume papel hegernônico no processo de
reforma, bem como as interações (e novas alianças) que se estabelecem na sua implantação.
Como se sabe, ao definir uma verdadeira reestruturação

do modo de funcionamento

sistema de saúde e da própria concepção do modelo assistencial, calçado no princípio

do

do direito

universal da cidadania, a reforma colocou em movimento uma nova relação Estado/sociedade,
público/privado,
institucionais

com reflexos importantes nas formas de representação

e sociais que afetam as estratégias de ação dos atores.

Com relação
procurou-se

e dos recursos políticos,

ao primeiro

examinar,

incorporação

momento

- da formulação

e implantação

a partir da visão dos atores entrevistados,

as seguintes

da reforma à agenda do governo da Nova República;

assessores técnicos do governo; contlitos inter-burocrãticos

da reforma

-

questões:

grau de intluência

a

dos

e disputa de poder entre Ministério

da Saúde (MS)/o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), e, posteriormente,
disputas intra-burocrãticas

entre o Ministério da Saúde e INAMPS;

atitudes do setor privado

(prestador de serviços de saúde) frente à reforma; papel dos grupos de poder estratégicos
formação

de uma coalização

comportamento

dos

potencialmente

reformista;

parlamentares

prejudicados

ante

comportamento
a reforma,

e/ou beneficiados

da burocracia

no

pela reforma

as

processo

e a

ante à reforma;

constituinte;

e grau de participação

grupos
na sua

implementação.
No que se refere ao segundo momento - impasses atuais da implementação da reforma e
novas alternativas

em jogo - procurou-se

identificar os principais entraves à implementação

SUS, de acordo com a avaliação dos atores entrevistados,
influenciando

do

.e a matriz de conflito que vem

a agenda de debates sobre as alternativas futuras do Sistema Único de Saúde.

1. OS ATORES E A FORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA REFORMA
É consensual entre os diferentes atores ligados à política de saúde brasileira e à reforma
do sistema, a idéia de que a construção do referencial do novo modelo foi fruto, sobretudo,
debate e das ações estratégicas
intelectuais, professores
profissionais

universitários,

por profissonais

que atuam no setor público,

membros de sindicatos de trabalhadores,

de associações

e dos movimentos populares de saúde, que surgem nos grandes centros urbanos.

Lideradas
terreno

desempenhadas

do

propfcio

pelo movimento

sanitarista,

à difusão d, suas propostas

contexto de democratização,

essas forças sociais organizadas

encontraram

inspiradas

Italiana.

na Reforma Sanitária

No

passam a ocupar espaços decisivos em estruturas estatais da esfera

federal, secretarias estaduais e municipais de saúde, desde o infcio dos anos 80. Alguns quadros
importantes do movimento sanitarista já rios anos 70, atuavam como técnicos do Ministério da

hierarquia que se instaura entr-e os contendores, impondo inclusive a heqernon i a de um grupo
como··liderança do processo de decisão. Muller, Pierre. Les Politigues Publigues, Paris, PUF,
Colo Que Sais-Je?,

1990 (pp-50).
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Saúde e do IPEA, mas só no início da década de 80, alguns deles passam a ocupar postos no
INAMPS, ampliando seu espaço polftico.
em 82, a intensa. mobilização

Com a eleição direta dos governadores

em torno do

resgate da dívida social, o exemplo de bem-sucedidas experiências municipais na área da saúde
(3),

o apoio dos partidos

progressistas,

esse movimento

ganha contornos

extremamente

favoráveis no governo da Nova República. Ao contrário do setor educação, o campo do debate
entre as esquerdas,

no setor saúde, se homogeiniza

princípios

norteadores

básicos

descentralização

da reforma

do sistema, a regionalização

estabelecendo

-- a universalização
e hierarquização

à saúde de modo a romper com o modelo hospitalocêntrico

um consenso
do direito

acerca dos
à saúde,

das ações e a assistência

a

integral

do padrão anterior.

É verdade que com o agravamento da crise financeira da Previdência Social, no final
dos anos 70, e seus impactos na transformação
Conselho Consultivo de Administração
qual impulsiona

a reorientação

do sistema de saúde - como a criação do

de Saúde do Sistema de Previdência Social/CONASP,

dos serviços através do Programa

o

de Ações Integradas

de

Saúdel AIS - são dados os primeiros passos facilitadores do processo de reforma.
"Mas é somente na Nova República que estarão dadas as condições político-institucionais
para a efetiva formulação

da Reforma do sistema. Desde a formação do governo Tancredo

Neves, todas as propostas

- plano COPAG, documentos

Documento
sistema.

CEBES/ABRASCO,

documento

De outro lado, a constituição

das secretarias

do PMDB - já falavam

estaduais de saúde,
da reestruturação

do ministério do governo de transição,

do

no primeiro

momento, parecia refletir um pacto oculto entre as diferentes forças da Aliança Democrática:
garantir aos setores progressistas,

o comando da área social", e aos conservadores

a hegemonia

na condução da polftica econômica.
No setor saúde, desde o início do governo Sarney, surgem tensões entre a direção do
Ministério

da Saúde e a do Ministério

encaminhamento

da reforma

(4).

da Previdência

Dois eixos principais

estatização

do sistema

assistencial

com vistas à unificação

(lNAMPS).

De um lado, o grupo reformista,

INAMPS/MPAS,

e o debate organizacional
administratva

defendia a reestruturação

público e, no plano organizacional,

e Assistência
norteavam

a respeito

Social em torno

o debate:

da reestruturação

das ações preventivas

representado

a unificação administrativa

a questão da
do modelo

(MS) e curativas

pela ABRASCO,

do sistema de saúde privilegiando

na direção do

departamentos:

I

I
I
t

I

I

no Ministério da Previdência.
Social"

Social único num só ministério - "do Bem-Estar Social" - dividido em três
previdência,

í

o papel do setor

Esse grupo junta-se ao bloco dos economistas defensores do conceito de "Seguridade
com Orçamento

do

!

t

saúde e assistência social. De outro, o grupo mais à esquerda

\
(3)
(4)

Especialmente
os casos de Niterói,
Campinas, londrina,
Montes Claros e Piracicaba,
pondo em
prática
o planejamento
municipal de saúde, segundo as novas diretrizes.
Valdir
Pires
era o ministro
do MPAS; Carlos Santana do MS; Hésio Cordeiro,
presidente
do
INAMPS e Eleutério

Rodriguez

FIOCRUZ;"e José Noronha,

chefe

Netto,

chefe

de gabinete

de gabinete
do INAMPS.

do MS; Sérgio

Arouca,

presidente

da
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vinculado ao CEBES, então com poder político no MS, defendia a estatização do sistema e a
unificação organizacional,

no Ministério da Saúde.

Com efeito, até o advento da Nova República era tênue a divisão CEBES X ABRASCO
no interior do movimento sanitário.
sindical,

especialmente

Divergêncas

na disputa corporativa

maiores ocorriam no interior do movimento
contrária

à universalização

INAMPS, defendendo a "previdência para os previdenciãrios".

do

De qualquer forma, para dirimir

no interior do aparelho de Estado, foi proposta a realização da 8a

os conflitos inter-burocrãticos
Conferência

com recursos

Nacional de Saúde visando promover uma ampla discussão sobre a reforma do

sistema.
Concretizada

em março

representantes

de

todos

os

transformações

propugnadas

de 1986, a VIII Conferência
segmentos

da

sociedade

pela "Reforma Sanitária"

(5)

civil,

reúne

mais de 5000

legitimando

as

profundas

(6) que darão as diretrizes do capítulo

sobre seguridade social e saúde da nova Constituição Federal de 1988. Entre essas, destacamse:
- o reconhecimento

previdenciãrios

da saúde como direito da cidadania e dever do Estado, rompendo a distinção

X não-segurados,

com a garantia da universalização;

- a definição de que a saúde será financiada pelo Estado, nos seus três níveis, e pelo conjunto da
sociedade;
- a relevância pública dos serviços de saúde integrados, regionalizados

e descentralizados

numa

rede coordenada pelo Estado, sob comando único em cada esfera - federal, estadual e municipal
- e, com o papel suplementar do setor privado na oferta;
- a participação
organizados

da comunidade na gestão e controle do sistema, através de conselhos paritários

em cada nível de governo;

- a atenção integral como base do modelo assistencial,
que implica

na integração

das atividades

com prioridade

preventivas

às ações preventivas,

e curativas

numa mesma

o

estrutura

organizacional.
Em seguida,

constitui-se

a Comissão

Nacional de Reforma

setembro de 1986, constituída por representantes
de trabalhadores
hospitalar

lucrativo

sanitário e parlamentares.
diretrizes

aprovadas

organizacionais,
Constituição,

em

patronais,

Federação

associações

Nacional

de moradores,

dos Médicos,

setor

movimento

Concluídos em março de 1987, os trabalhos da CNRS aprofundam

na 8a

tecnológicos
defendendo

e filantrópico,

(CNRS),

das tres esferas de governo, centrais sindicais

urbanos e rurais, confederações

privado

Sanitária

Conferência,
e financeiros

a criação

detalhando

todos

da Reforma

os aspectos

Sanitária,

do SUS e a unificação

- institucionais,

proposta

da estrutura

as

para

r·I

a Nova

administrativa

no

\

Ministério da Saúde.

(5)
(6)

Ver Anexo sobre
É

na.81

Sani'tária",

as Conferências

Conferência,
inspirada

que

Nacionais
a estratégia

na reforma

italiana

de saúde no Brasi l entre
de

ação

de 1978.

do movimento

1974 e 1986.
ganha

o nome de

"Reforma
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Deve-se salientar uma diferença básica entre as propostas aprovadas na ga Conferência
e aquelas resultantes

da Comissão

Nacional de Reforma Sanitária.

Na primeira,

consenso em relação à participação do setor privado no sistema, prevendo-se
complementar
concepção

ativa do setor privado,

especialmente

predominantemente

autonomia

de

estados

público

estatizado.

A

trazia embutida a idéia de um sistema estatal único e

nacional. Na CNRS, de outro lado, trabalhou-se em outra perspectiva,

sistema

sua participação

durante a transição do modelo que deveria ser progressivamente

de gestão descentralizada

não houve

das Misericórdias,
mas articulado

e municípios,

que

convergindo-se

ao privado.

deveria

com a partcipação

ser

mais

para a idéia de um

Introduz-se

respeitada

pelo

a questão
Sistema

da

Único

descentralizado.
Paralelamente,

inicia-se a implantação do SUDS, em 1987, pelo INAMPS/MPAS,

cujo

objetivo de descentralização

dos serviços via repasses financeiros aos estados, fortalece o apoio

à reforma dos governadores

e secretários estaduais de saúde à reforma. Essa etapa de transição

do sistema visava, principalmente,
as secretarias

estaduais

alterar a estrutura do INAMPS, promovendo

(7) e deslocar certos recursos de poder utilizados

federais, como nomeações, credenciamentos
governos

estaduais,

interinstitucionais.

segundo

critérios

Pretendia-se,

sua fusão com
pelos deputados

e convênios do setor de assistência à saúde para os

normativos

com essa estratégia,

e técnicos

fiscalizados

pelas Comissões

a retirada progressiva

do INAMPS

da

prestação direta de serviços, o aumento do controle sobre as fraudes e o reforço das decisões
colegiadas

ao nível dos estados;

incremento

dos aportes

planejamento

a diminuição

a estados

e municípios;

integrado, o privilegiamento

público e o enfraquecimento

dos recursos

repassados

o aperfeiçoamento

ao setor privado
dos mecanismos

e
de

das instituições filantrópicas como parceiras do setor

do setor privado lucrativo contratado.

No plano político, essa estratégia foi sustentada por um conjunto de forças: a direção do
MPAS, o movimento sanitário, governadores,

secretários de saúde, sindicatos médicos e a elite

médica universitária.
Com a implementação

do SUDS, surgem fortes resistências

da tradicional

burocracia

previdenciária

e do setor privado hospitalar aliado ao Centrão (8), contra a fusão do INAMPS,

conformando

um grupo de pressão que reivindica

a recomposição

das estruturas

daquele órgão. Em meados de 88, com a vitória desse grupo, reorganizam-se
regionais,

mesmo nos estados onde já havia ocorrido a fusão, acirrando-se

regionais

os escritórios

os conflitos entre

eles e as secretarias estaduais de saúde. Aguça-se novamente o conflito entre a nova direção do
INAMPS, apoiada pelo setor privado, versus Ministério da Saúde e versus sanitaristas,

críticos

do SUDS nessa etapa.
De toda forma, na Constituinte

vence a proposta reformista.

Pode-se dizer que no

processo constituinte surgiram três posições distintas a respeito da reforma sanitária:
(7)
(8)

Em sete estados avançou-se na fusão administrativa I~AMPS/secretarias
- São Paulo, Alagoas,
Rio Grande do Sul, Goiás, paraná, Mato Grosso e Espfrito Santo, já no ano de 1987.
Bloco parlamentar fisiológico que passa a apo i ar Q governo Sarney com a derrota do Plano
Cruzado.
I.

I
i

1
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i.

a coalizão reformista,

progressistas

que unifica setores do movimento sanitário em aliança com setores

do Legislativo

(parlamentares

do PMDB, PT, PSDB, PCB, PC do B e PDT)

apoiados por sindicatos dos setores assalariados

e pela Federação

Nacional dos Médicos,

em

defesa do SUS;
ii. o setor privado hospitalar,
ao Centrão,
introdução

defendendo

apoiado pela direção da AMB, com forte lobby organizado junto

a continuidade

da livre-escolha

do modelo anterior,

acompanhada

do relaxamento

a extinção

das AIH's,

dos mecanismos

(*) a

de regulação

do

Estado, sem abrir mão do financiamento com recursos públicos;
iii. os seguros privados
privado

hospitalar,

e a medicina de grupo que, embora apoiassem

conformavam

um grupo de interesse

o projeto do setor

mais preocupado

em manter

sua

liberdade de ação protegida de qualquer forma de regulação estatal, portanto também vitoriosos
na nova Constituição,

que garante sua total autonomia.

Dois temas principais

dividiram

os segmentos que apoiaram a coalizão reformista:

discussão do conceito de seguridade social, com suas implicações administrativas
na operacionalização
defendida

integrada das três áreas (previdência,

no texto constitucional

pela Comissão

na sub-comissão

e financeiras

saúde e assistência social), proposta

de Ordem Social,

e o debate

necessidade de o Sistema Único de Saúde ter sua fonte própria de financiamento,
sanitaristas

a

de saúde, ao longo do processo Constituinte.

quanto

à

defendido por

Ambas as propostas

tinham a oposição do setor privado.
A implantação
Constituições

do SUS, no plano político-institucional,

dá-se após a elaboração

das

estaduais e Leis Orgânicas Municipais, que tenderam a reproduzir os dispositivos

da Constituição de 88, com algumas variações regionais.
Simultaneamente,

processa-se

a elaboração da Lei Orgânica de Saúde, no Legislativo

Federal. Como divergências

internas entre o MS e o MPAS retardassem a apresentação

projeto de lei do Executivo,

foram debatidos três projetos oriundos do Legislativo

organizados
privado

do que no momento da Constituinte,

(10), interesses corporativos

universitários,

(9).

de um
Mais

manifestam-se agora vários "lobbies" do setor

das burocracias

etc. Embora os princípios constituciionais

previdenciãrias

e da Saúde, hospitais

tenham sido incorporados

à lei 8080

de 19 de setembro de 1990, nela estão ausentes mecanismos reguladores tanto do setor privado
supletivo como dos produtores de insumos e alta tecnologia. Além disso, os vetos presidenciais
atingiram

pontos fundamentais

conselhos e da transferência

previstos

na Reforma Sanitária,

especialmente

a questão dos

automática de recursos a estados e municípios, uma vez que foram

mantidos os convênios.

(*)

AIH - Sigla que designa a unidade de produção de Assistência e Internação Hospitalar.
Projetos apresentados pelos deputados. Raimundo Bezerra (que incorpora o projeto elaborado
pelo NESP/UNB), Roberto Jefferson e Eduardo Moreira. A lei aprovada é fruto de um acordo em
torno dos projetos R. Bezerra, Geraldo Alckmin e executivo. O relatóro Geraldo Alckmin previa
a extinção do INAMPS, mas perdeu para o lobby do setor privado.
(lO)Particularmente
do setor hospitalar,
pressionando
contra a celebração
de contratos
no
muni cf pi o e da medicina de grupo e seguros privados contrários ao controle dos conselhos

(9)

municipais

sobre eles.

I

i

II
i

I

~

I

I

I,

LI

8

É verdade que a Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990 - fruto de um acordo entre
lideranças partidárias do Congresso e o Governo, negociado após intensas revindicações

da

Plenária de Saúde organizada por entidades da sociedade civil - altera alguns dispositivos da lei
8080, assegurando mecanismos automáticos de repasses, o caráter paritãrio dos Conselhos e as
condições para municfpios e estados receberem os recursos federais (implantação dos conselhos,
do fundo de saúde, elaboração do plano de saúde, planos de cargos e salários, contrapartida de
recursos

e relatórios de gestão). No entanto, em janeiro de 1991, as portarias

Operacional

do Ministério

da Saúde reinstituem

os convênios

e Norma

como base jurídica

das

transferências e os repasses diretos para municfpios e setor privado.
A estratégia

de (re) centralização

do poder decisório

na esfera

federal

e de

fortalecimento do INAMPS torna-se clara a partir dar. No plano institucional, estava pronto o
novo arcabouço jurídico para a implementação da reforma; na prática, sua execução passa por
entraves operacionais que ferem os objetivos previstos originalmente.
Na verdade, a reforma do INAMPS, no governo Sarney (11), desarticulou
privado hospitalar

contratado,

estimulando

o setor

a expansão dos seguros privados e planos de

assistência médica, que crescem sobretudo a partir de 1987. Com o fortalecimento do INAMPS
no governo Collor, a articulação direta do governo central com os municípios visa, de um lado,
compor uma base de sustentação política, e de outro, esvaziar o nível estadual. Ao mesmo
tempo, a centralização decisória e financeira na esfera federal permite a rearticulação do setor
privado junto ao INAMPS.
Não por acaso, nas palavras de um árduo defensor: da reforma: (... ) "O SUS é uma
realidade c1audicante, menos pela proposta do que pela execução. Vencemos a batalha e não
levamos. O SUS é ainda um desafio" (12). Mais radicais, algumas lideranças do movimento
sanitarista

consideram

que a vitória do modelo SUDS/SUS deveu-se à ausência de forças

políticas capazes de sustentar um projeto conseqüente de Reforma Sanitária, entendido como
uma Reforma da Saúde capaz de dar conta da heterogeneidade
,

e gravidade do processo de

transição epidemiológica em curso no país, vale dizer uma Reforma onde a questão da saúde e
da qualidade dos serviços - e não apenas o acesso sem critério a serviços de saúde - fosse
prioritária"

(13).

2. ENTRAVES E CONFLITOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SUS
Entre os principais entraves, assinalados pelos atores entrevistados,
insuficiência

de recursos financeiros;

problemas organizacionais

(13)

na gestão Rafael de A. Magalhães, com a implementação
real izada com o deputado Valdir Pires,
5/02/92.
Depoimento de Cristina
Possas, coordenadora
da CNRS, 9/01/92.

a

e de gestão; conflitos de

interesses entre o setor privado e o setor público; disputas inter-burocrãticas,

(11) sobretudo
(12) Entr~'vista

destacam-se:

do SUDS.

nas diferentes.

9

esferas de governo. Obviamente,

cada um dos temas é tratado de maneira distinta pelos atores

implicados na reforma. Vejamos seus discursos e projetos.
No âmbito do executivo federal, a questão do financiamento,
humanos,

inexistência

burocracia

do INAMPS ao MS por serem culturas diferentes,

municípios

em participar de forma mais ativa no financiamento,

de um plano de cargos e salários,

a insuficiência de recursos

as dificuldades

de integração

e as resistências

da

dos estados e

são os principais

entraves do

SUS. Há consenso entre a direção do Ministério da Saúde e a do INAMPS quanto à necessidade
urgente de definir as fontes de financiamento do SUS, dado que a lei não previu recursos novos
e que a expansão imediata do acesso aos serviços congestionou
oferta (14).

a capacidade de pagamento da

A participação dos estados e municípios no financiamento

diferenciada

regionalmente,

é ainda lenta e bastante

com tendência ao maior crescimento da participação dos municípios

do que dos estados. Há também consenso quanto à garantia do direito universal à saúde pelo
Estado;

dificuldade

tratando-se

de se pensar

mecanismos

moderadores

ou algum tipo de focalização,

antes de aumentar os recursos dos três níveis e da comunidade

procurar reduzir "espontaneamente
as indicações

de procedimentos

no financiamento,

a demanda sem reduzir os direitos"; racionalizar os gastos e
de alto custo; definir centros de excelência

com condições

clínicas e de pesquisa; e fiscalizar melhor o setor privado.
Como alternativas
as possibilidades

à crise atual, foram sugeridas: promover uma ampla discussão sobre

de pagamento pelos segmentos de renda mais alta; criar incentivos (abatimento

no imposto de renda), mas mantendo a contribuição obrigat6ria ao INSS para todas as faixas de
renda; promover

uma descentralização

radical, administrativa

e financeira; definir mecanismos

diferenciados

de repasses para os estados mais pobres, através da criação de uma Caixa de

Compensação

na esfera federal; garantir o controle social através dos Conselhos em todos os

níveis; normatizar
por fim, extinguir

a atuação do segmento supletivo, medicina de grupo e seguros privados;
a tabela única nacional de preços pagos pelo INAMPS,

obedecendo

e,

variações regionais do gasto em saúde, segundo critérios diferenciados.
No plano da gestão nacional do SUS, a atuação dos Conselhos - Conselho Nacional de
Saúde (CNS), Conselho Nacional dos Secretários
Nacional dos Secretários

Estaduais de Saúde (CONASS)

Municipais de Saúde (CONASEMS)

processo de democratização

e Conselho

- expressa a grande novidade no

do sistema. Segundo os entrevistados,

o CNS, implantado em abril

de 1991, só agora começa a desempenhar seu papel, devido aos antagonismos

entre o Ministro

da Saúde e o Conselho, no início de sua atuação. De outra parte, CONASS e CONASEMS,
atuado de forma mais ativa nas decisões do setor saúde. Contudo,

representantes

têm

dos três

consélhos consideram as alterações na gestão do sistema, como lima das mudanças mais radicais
(14)

Segundo estimativas prel iminares do I.NAMPS, até julho de 91 os hospitais médios e grandes
estavam com superávit; com a aprovação do novo plano de Custeio e Beneffcios da Previdência,
o pagamento dos hospitais contratados saiu do calendário e perdeu-se a capacidade
de
recomposição de preços com a aceleração inflacionária, liberação de preços dos remédios, etc.
Foram mais afetados os grandes hospitais e aqueles em obras de expansão,
Alguns hospitais médios e grandes foram capazes de atravessar a crise porque
de captação.

f

as

reformas, etc.
formaram fundos

Il
I
f

!r
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em relação
estruturas

ao padrão anterior.

Primeiro,

porque quebrou-se

de poder, pelo setor privado hegemônico.

a lógica do acesso restrito

Segundo,

às

porque através dos conselhos

também se quebrou o "cunho ideológico - partidário monopolizado pelo movimento sanitarista",
no setor saúde, uma vez que a pluralidade de representação

garante voz a todas as tendências

partidárias.
Os principais
CONASEMS,

entraves

ao SUS,

na avaliação

de representantes

do CONASS

e

resumem-se aos seguintes pontos:

a) em decorrência

do "sucateamento

do SUS", resultante de uma estratégia federal formulada

acima do Ministério da Saúde, vem se afirmando o novo desenho neo-liberal do sistema. Ou
seja, investe-se

na perda de qualidade e efetividade

expulsão

das classes médias em direção

expressa

uma focalização

procedimentos

perversa,

dado

b) o processo
obstaculizado

que 40%

de assistência,

dos recursos

SUS

provocando
processo

destinam-se

3 % do total de atendimentos,

já em curso

em 645 municípios

pelo sucateamento dos hospitais públicos e filantrópicos,

a
que
aos

clientela

do país,

tem sido

o que dificulta acordos

e Santas Casas necessários à consolidação do sistema.

c) falta decisão política para implementar
descentralização

público,

(cerca de 80%) coberta pelo setor privado supletivo.
de municipalização,

entre prefeituras

d)

aos planos privados

de alto custo ~ que representam

majoritariamente

do sub-sistema

de fato a Lei Orgânica

de Saúde e promover

a

radical do sistema, mediante a definição de critérios automáticos de repasses.

a indefinição de recursos para o setor .saüde limita o avanço do SUS, na medida em que o

governo federal tem desviado recursos destinados ao setor saúde para outros fins (15).
e) por fim, algumas divergências dividem as opiniões do CONASS e do CONASEMS
dos critérios de repasses federais a estados e municípios. Para o primeiro,

a respeito

é urgente a revisão

e Norma Operacional do SUS (de janeiro de 91), no sentido de que os recursos

das portarias

para investimentos transferidos a municípios sejam aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde,
a fim de que as secretarias
fiscalizando

estaduais exerçam sua função de coordenação

estadual do SUS,

a aplicação dos aportes financeiros de acordo com os planos municipais de saúde e

a programação

anual. Para o segundo, os repasses diretos aos municípios devem ser mantidos,

embora reconheça o papel de coordenação do nível estadual.
Como

alternativas

à crise, CONASS e CONASEMS

cumpra a Lei Orgânica de Saúde, garantindo a universalização
da descentralização,

propõem

basicamente

que se

dos direitos via aprofundamento

do grau de controle social, expansão de recursos orçamentários

alocados

em saúde das três esferas de governo (no mínimo de 10 a 15% dos orçamentos de cada nível),
definição de mecanismos automáticos de repasses para evitar o c1ientelismo das transferências

(15)

Cita-se,
por exemplo, a votação da LeI de Diretrizes
Orçamentárias
pelo Congresso,
garantindo
30% do Orçamento da Seguridade
Social
para a saúde,
recursos
esses
que na Comissão
Orçamentári a foram dest i nados a i tens como Saneamento Bás i co , Pagamento de docentes
das
Universidades,
Previd;?nciários
ações

de saúde.

Merenda Escolar,
Demarcação de Terras Indígenas,
da União, Higiene e Segurança do Trilbalhador,

construção
restando

de CIACS, Encargos
apenas 18% pêra as

11
r

negociadas e realização imediata da IX Conferênciia
"Pacto de metas prioritárias"
Na verdade,
estabelecer

para o setor, como fruto do debate entre todos os segmentos.

a Lei Orgânica de Saúde rompia com as transferências

mecanismos

populacionais

Nacional de Saúde, da qual resultará um

automáticos

de repasses

- 50%

dos

recursos

segundo

ao

critérios

e 50% de acordo com critérios técnicos. Com a promulgação da lei, a instituição

do repasse mediante critério populacional é automática.

os

Não obstante, ao não regulamentar

critérios técnicos, o governo federal estabelece o pagamento por produção,
Operacional

negociadas,

através da Norma

do MS de janeiro de 91, o que estimula ações curativas e induz ao produtivismo

sem controle, totalmente em desacordo com a lei. Além disso, ao reservar para si o Pró-Saúde,
o MS passa a negociar recursos de investimento caso a caso, com toda sorte de interferências
políticas,

deixando

a negociação

dos recursos

de custeio

para as secretarias

estaduais

e

municipais,

que passam a administrar os confrontos cotidianos do sistema e não têm capacidade

de realocar

recursos para outras atividades,

médica.

que não a prestação

de serviços

de assistência

-'.
No âmbito do Legislativo

federal, parlamentares

Saúde e Ordem Social, no processo constituinte,

que participaram

das Comissões

de

e da elaboração da Lei Orgânica de Saúde,

destacam como principais entraves ao SUS: falta de empenho do Executivo no cumprimento
lei; insuficiência
níveis

de recursos financeiros,

de governo;

setorializada

prefeiturização

da Lei Orgânica

da

excessiva ingerência política na gestão, em todos os

dos conselhos

e baixo grau de controle

de Saúde, sem contemplar

social;

visão

a idéia de que saúde deve estar

articulada ao conceito de seguridade social; a não criação dos Fundos de Saúde, nos três níveis
(federal, estadual e municipal) que deveriam absorver a função de repassador de recursos, ainda
centralizada
estratégia

no INAMPS. Considerando
para sua consolidação:

progressivo

desaparecimento

abrangendo

vários municípios

permitir a micro-regionalização

irreversível a implementação do SUS, propõe-se como

a criação dos fundos, que estabelecerão

do INAMPS; a implantação de consórcios
com perfil sanitário e sócio-econômco

condições

para o

ou distritos sanitãros

semelhante,

de modo a

do planejamento do modelo de atenção integral hierarquizado;

luta cotidiana de todos os envolvidos

- poder público, profissionais

processo de "revolução cultural" exigida pelo SUS, construindo

a

da saúde, usuários

- no

uma nova solidariedade

com

base nos direitos universais da cidadania.
Opositores
Estado,

das propostas

os entrevistados

de privatização,
defendem

pois consideram

a participação

saúde responsabilidade

do setor privado

básica do

para complementar

os

serviços públicos e a possibilidade que os segmentos de maior renda optem por planos privados
de assistência,

desde que mantida a contribuição

compulsória à seguridade por todas as faixas

de renda .
.No interior do movimento

sanitário,

os reformistas

consideram

interna do Ministério da Saúde - que mantém suas estruturas centralizadas

a não reestruturação
e concentra o poder

12

decisório (16)

- e o excesso de corporatrvismo

do pessoal da saúde, como os principais

entraves do SUS, ao lado da questão de financiamento.
hoje hegemônico,

Como o segmento privado supletivo é

e não mais a FENAES e a FBH, trata-se sobretudó de regulamentar

aquele

segmento, dado o caráter excludente dos planos e seguros privados que atingem clientelas muito
seletivas sem cobrir os procedimentos

de alto custo, preponderantemente

públicos. Apesar disso, com o processo de municipalização
dos usuários

quanto ao seu papel na fiscalização

municípios no financiamento.

do sistema,

I

cobertos com recursos

melhorou a cobertura,

a percepção

o grau de participação

I
II

dos

!

No Estado de São Paulo, por exemplo, a participação relativa dos

!

!

municfpios no setor saúde pula de 5,65% em 1980, para 23,83% em 1990; a do Estado passa de

i

i

22.82% para 37.94%, enquanto a do INAMPS cai de 71.53% para 38.23%, no mesmo período.

,r

Como alternativas ao SUS, os reformistas propõem retomar a idéia de descentralização
com programação

e orçamentação

conjunta,

mediante transferências

de recursos

técnicos

!

f

e

1

I

financeiros para estados e municípios; discutir a implantação do Distrito Sanitário que envolve
uma nova relação médico/paciente;

através de medidas que premiem os Distritos Sanitários com melhor desempenho;
pagamento

por produção;

!

incentivar a melhoria do estado de saúde da população,

investir na formação de recursos

humanos;

eliminar o

definir um plano de

cargos e salários que contemple salários diferenciados para os distritos que lograrem melhores
índices de saúde; estimular o efetivo funcionamento

dos conselhos na fiscalização do SUS; e,

por fim, retomar a discussão sobre a criação de um ministério
englobando Previdência,
Compartilhando

único da seguridade

social,

Saúde e Assistência Social.
muitas das críticas e teses propost~s pelos reformistas,

mais . radicais

reivindicam

especificidades

de receita; a manutenção do MS; a constituição do Fundo Nacional de Saúde e a

implementação

da Lei Orgânica.

Entre

as entidades

Médicos (FNM),

a definição

representativas

de um

orçamento

da categoria

próprio

médica,

para

os sanitaristas

a Federação

o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação

(AMB), são unânimes em apontar a questão do financiamento,

a saúde,

com

Nacional

dos

Médica Brasilera

atrasos nos repasses,

o baixo

grau de participação nos conselhos e sua manipulação polftica pelos prefeitos e a indefinição de
uma política de recursos humanos,

como os principais entraves do SUS, sendo consensual

apoio ao modelo universal, descentralizado

e hierarquizado

implantado pela constituição.

o

AMB

i

1

e CFM propõem a definição urgente de recursos específicos para a Saúde, nos três níveis de
governo e a criação dos fundos. A FNM defende a criação de um imposto único para a área de
saúde; a formulação

(16)

de uma polftica nacional de recursos humanos com base na isonomia

!

I
\

!

I

Critica-se
a dificuldade
de integração
do INAMPS ao MS, por não ter
se desenvolvido
plenamente
o projeto
de unificação;
o fato do orçamento
do MS não ser unificado;
as
instituições
do MS continuam trabalhando
coro suas lógicas
independentes
(SUCAM, Fund , CESP,
Vig_ Sanitária);
a não-transferência
dos recursos
operacionais
do MS para as secretarias
estaduais
e municipais;
a atuação
do INAMPS segundo três
lógicas
distintas
(lógica
do
ambulató,'io/UCAS;
lógica
das internações/AIH's
lógica
dos investimentos/Pró
Saúde);
as

r
,.1

resistências
corporativas
estaduais
e municipais.

~

dos

quadros

do MS X INAMPS e

sua

não-integração

aos

quadros

I

i;

I
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salarial;

critica os repasses por produção;

e considera

como o principal

entrave ao SUS a

postura da maioria dos sindicatos de trabalhadores que reivindicam planos de assistência médica
ofertados

pela medicina de grupo e cooperativas

recusando-se

médicas nas pautas de negociação coletiva,

a lutar pela "saúde como um direito".

Filiada à CUT, a FNM vem discutindo a

,

necessidade de redefinir a composição dos conselhos de saúde, em todos os níveis, com vistas a

I

aumentar a participação proporcional

I

dos trabalhadores

sindical izados (16),

no controle social

do SUS. Para o CFM, o problema do gerenciamento do SUS, so se resolverá com a extinção do

I

I
I

INAMPS,

para acabar com a duplicidade de comando, disputas intra-burocrãticas

política dos cargos e credenciamentos.

Já a AMB, que defende a centralização

esfera federal, propõe como alternativa a introdução do fator moderador,

e utilização

de recursos na

garantido

um teto,

I
i

i
\

para melhorar o controle do usuário sobre o SUS.
Em relação às elites médicas, ligadas aos hospitais universitários
critica-se a excessiva politização do SUS, a "prefeiturização"

e centros de pesquisa,

dos conselhos, e os equívocos no

I
\

i

!

tratamento

homogêneo

preventivo/curativo.

A medicina preventiva

não desenvolve

ações de

prestação de serviços, depende sobretudo de planejamento em larga escala, mas de abrangência
limitada. Já a assistência médica valoriza a relação entre quem presta e quem recebe o serviço,
não pode ser planejada,
problemas

nem limitada na sua abrangência.

do SUS foi a horizontalização

Nesse sentido, um dos principais

das ações primárias,

acompanhadas

da expansão da

rede públic~ mas sem dotar as unidades de pessoal necessário para o atendimento
. maior parte dos que trabalham

nos centros de saúde habitam

integral; a

longe das unidades

e não

estabelecem vínculos com a população usuãria; como os ~édicos não acompanham os clientes,
quebra-se

o elo médico/paciente;

melhoria da resolutividade
secundários

e terciários;

as unidades

básicas não dispõem

dos serviços; é extremamente

das referências

para a

insuficiente o número de hospitais

a concepção do SUS não contempla a transição demo gráfica e o novo

perfil de morbidade da população brasileira.
Um dos problemas centrais da reforma da polftica de saúde, segundo as elites médicas,
refere-se

aos procedimentos

desenvolvimento
inviabilizado

de alto custo.

centffico-tecnológico,

Primeiro,

critica-se

comandado internacionalmente

o caráter

alienado

pela indústria,

do

que tem

uma medicina moderna para os pobres. Segundo, as distorções na formação dos

médicos que esbanjam inutilmente procedimentos de alto custo, dadas as deficências das escolas

i

I
I

II

II
ii
!

I

eficazes de controle e avaliação, da parte do Ministério da Saúde, seja quanto à produção de

I

serviços,

t

de medicina

(17).

e ausênca de programas

(17)

Terceiro,

a ausência de mecanismos

seja quanto aos critérios de alocação de recursos para investimento

Quarto, o caráter seletivo dos seguros privados que restringem

complexidade,

( 16)

de capacitação.

Propõe-se

sobrecarregando

em alto custo

o atendimento

de alta

os hospitais públicos.

a segui nte compos 1 çao: 25% de traba lhadores da área de saúde; 20% governo;

5% de

prestadores privados e 50% de usuários.
Cita-se o predomfnio de critérios pol fticos na alocação de recursos, como construção de
centros
de diálise
em prefeituras
pequenas;
total descontrole
na área de próteses
ortopédicas; e, a defasagem dos preços pagos pelo INAMPS que acabou tirando o poder moral das

t
!

I
t
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Como alternativas,

as el ites médicas sugerem:

· a partir da escassez de recursos públicos para enfrentar a complexidade
saúde, definir prioridades

realistas:

das demandas de

"oferecer o mínimo a milhares, de pessoas",

com base no

suposto de que os avanços na saúde cio mundo não foram alcançados com procedimentos

de alto

custo e sim com medidas sanitárias;
· criar um sistema misto público/privado;
· separar as ações de saúde pública - que deveriam ser de responsabilidade

federal, centralizadas

no MS - dos serviços de assistência médica, sendo a execução das ações primárias e secundárias
coordenadas

pelos municípios, e as de alta complexidade,

· criar um Fundo Nacional de Saúde,

supervisionadas

pelo nível estadual;

gerido de forma tripartite - empregados,

empregadores,

governo - e constituído por receitas oriundas da Loteria e do INSS;
· estabelecer

centros de excelência (hospitais universitários)

~ivulgar procedimentos

regionais com função de definir e

corretos de alto custo (18);

· regular e normatizar o segmento supletivo;
· priorizar

os investimentos

distribuídos

espacialmente

.descomprimir
· definir

públicos

em hospitais

secundários,

com 60 leitos em média,

segundo as carências locais, para integrá-Ias aos postos de saúde e

os grandes hospitais;

critérios

de repasses

inter-estados,

demanda de fora de sua jurisdição

para compensar

aqueles estados que absorvem

(19);

'. como alternativa de curto prazo, face à crise hospitalar, sugere-se a participação
na gestão e no financiamento dos hospitais públicos e filantrópicos

comunitária

(2 O);

· incentivar o investimento em saúde pela iniciativa privada.
Há consenso
filantrópico
SUS:

privado

-- aí incluídos

o setor hospitalar

do SUS, e o segmento supletivo -- quanto aos principais

a "prefeiturização"

disperdício
oferta

contratado

no sub-setor

do sistema,

com a manipulação

dos conselhos

de recursos SUS alocados segundo critérios políticos,

de serviços, desnecessários

complexidade,

(laboratórios,

construção

de hospitais,

prefeituras

pelos prefeitos,

exames

e a duplicação

de janeiro

de 1991, que estimulou

de serviços na esfera municipal,

na

de alta

etc.); resistência dos estados e municípios em investir recursos orçamentários

Operacional

ou

entraves do

entrada das prefeituras

saúde; insuficiência das verbas federais; equívocos na operacionalização
ap6s a Norma

lucrativo

em

do SUS, especialmente

o super-faturamento

contrariando

a Lei Orgânica

das
de

Saúde.

(18)

Câmaras Técnicas
de Controle
dos Procedimentos
de Alta Complexidade,
consti tufdas
por
especialistas.
Alguns sugerem o Modelo INCOR(fundação) como parâmetro para a reestruturação
dos hospitais

universitáros
(ensino,
pesquisa,
atendimento),
no sentido de viabi l izar o custeio
do corpo
clínico
com dedicação exclusiva.
(19) Por exemplo, o número de UCA's distribuído
para
São Paulo é insuficiente
para dar conta da
demanda por atendimento ambulatorial,
10% dela oriunda de outros estados.
(20) Foram c'itados os exemplos de Matão e Bebedouro, onde essa experiência
tem tido sucesso.
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Para as entidades

representativas

Nacional das Misericórdias

do setor hospitalar,

FENAES,

e Confederação Nacional das Misericóridias,

FBH,

Federação

as alternativas ao SUS

passam em primeiro lugar, pela definição de alfquotas específicas para a saúde, nos três níveis
de governo,

e especificação detalhada da destinação de recursos. As Misericórdias

centralização

dos recursos no órgão arrecadador,

e a co-participação

defendem a

dos usuários no pagamento

dos serviços; a criação de planos de assistência próprios das Santas Casas; a criação do BônusSaúde via loteria, como fonte alternativa de financiamento;
lucrativo e das misericórdias

e, por fim, a fusão do setor privado

com a UNIMED, visando ampliar a oferta de planos de assistência

médica mais acessíveis aos segmentos de baixa renda. Técnicos da FENAES sugerem urgência
na criação

dos Fundos

de Saúde,

nos três

níveis;

arrecadação

federal

centralizada

Previdência,

mas com recursos separados tanto na arrecadação como na destinação dos recursos

para assistência médica e consideram necessário que a maior parte dos recursos arrecadados
municfpios permaneçam

destinados

compulsória

nos

na esfera local. A 'FBH sugere que 30% dos fundos dos servidores

públicos da União, Estados, Municípios e do Distrito Federal, sejam diretamente
aos recursos

na

incorporados

à saúde. É consensual a defesa da contribuição

à assistência

social

como fonte de custeio para a saúde.

No plano da gestão, sugere-se a criação de conselhos com a participação
governo, empregados e empregadores,

com funções deliberativas sobre prioridades

paritãria

de

de alocação

de recursos. Contrários à participação das prefeituras na prestação de serviços, são favoráveis à
manutenção do modelo descentralizado,
sobre

a introdução

de critérios

que priorize a iniciativa privada, e a ampla discussão

de seletividade

no sistema,

garantindo

serviços

gratuitos

universais para os que não podem pagar (até 5 S.M., por exemplo).
Em relação ao setor supletivo,
segmentos.
assistência

A medicina de grupo
primária

setor privado
governo

contratado

federal,

considera

e a manutenção

defende o sistema descentralizado

alternativas

conflitantes

são propostas

função do estado as ações de saúde pública,

dos centros de excelência,

universidades

misto e seletivo, com maior participação

na prestação

pelos diversos

de serviços,

arrecadação

(ou exclusiva) do

centralizada

com alíquotas específicas para a saúde, e a privatização
o

e pesquisa;

de recursos

(21),

sem

serviços próprios, são contrários à criação dos Fundos de Saúde, e defendem a centralização de
recursos

na Previdência,

benefícios
salariais

previdenciários;

pois consideram
são favoráveis

os recursos de assistência
à contribuição

compulsória

médica uma parte dos

médicas, defensoras do SUS e da municipalização,

Para as

trata-se de garantir uma receita

específica para a saúde, atendimento primário universal, seguro-saúde complementar opcional e
investir na aliança SUS/Santas Casas/UNIMED's.
(21)

Estima-se

que 80% do faturamento

dos

grandes

hospitais

classe

~

I

para todas as faixas

e criação de incentivos para aqueles que optarem pelos seguros privados.

cooperativas

i

no

dos acidentes de

trabalho e do atendimento para as faixas de mais alta renda. Os seguros privados

II
I

"A" está

hoje

seguradoras.
A curto prazo, na avaliação
do Seguro Saúde Sradesco,
é urgente
seguradoras
c hospitais,
na medida
em que os custos
de
internação
excessivamente,
e, com a crise do INAMPS, também o número de segurados.

em mãos de 6
um acordo entre
vêm crescendo

\

i
o.

i

I
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Com a exceção das cooperativas

médicas,

a estratégia

predominante

privado tem como ponto de partida a discussão dos ante-projetos
ao Congresso,

de lei sobre as reformas da

Previdência

Social, enviados recentemente

pelo Ministério

Previdência

Social. Na área de saúde, as reformas da Previdência

Seguro de Riscos Sociais, pelo qual se propõe a contratação
que cobrirá

acidentes

de trabalho,

enfermidades

no sub-setor

do Trabalho

e da

são cornplementadas

pelo

privada de um seguro obrigatório

profissionais

e, inclusive,

enfermidades

comuns. Tal projeto prevê que o seguro obrigatório contra acidentes de trabalho e enfermidades
profissionais

seja totalmente custeado pelo empregador,

também obrigatório,

enquanto o de enfermidades

comuns,

poderá ter cerca de 30% dos seus custos a cargo do empregado.

3. DILEMAS ATUAIS NA IMPLEMENT AÇÃO DO SUS
Dois aspectos principais devem ser ressaltados em relação às estratégias dos atores face

à reforma da saúde. Primeiro, o razoável consenso estabelecido entre os setores progressistas
momento da formulação
implementação

passa agora por clivagens diferenciadas,

do novo modelo,

também dos efeitos não-previstos

em dissonância

no

que resultam em parte da

com o desenho original

da reforma,

tão comuns em qualquer processo de implementação.

possível construir uma ampla coalizão, liderada pelo movimento sanitário organizado

mas
Se foi

em torno

da reforma, hoje a própria implementação do SUS multiplicou as arenas de conflito e as formas
de representação

dos interesses afetos à política de saúde.

Em segundo lugar, ressalta-se a tendência em repensar o referencial
reforma,

seja porque os entraves enfrentados

na irnplementação

que orientou

sugerem correções

naturais nos processos de reforma, seja ainda em função de constrangimentos,

do setor público e a urgente necessidade

reforma do Estado que conjugue "nação com cidadania"
Nesse sentido,
algumas

questões,

assegurados

de promover

elas

constitucionalmente

(22).

relacionadas

à efetiva

e sobretudo,

à construção

solidária: a questão do financiamento,

como a

uma efetiva

o debate atual sobre a reforma de saúde exige a reflexão

todas

de curso

uns conjunturais

- como o aguçamento da recessão, exigindo ajustes no curto prazo - outros estruturais,
crise de financiamento

a

incorporação

dos

novos

de uma democracia

crítica de
direitos

mais justa e

a forma de organização do sistema e os mecanismos de

controle e fiscalização do SUS.
Quanto à questão do financiamento,

não obstante o baixo patamar de recursos fiscais

destinados à área social e disponíveis para a cobertura universal das pr.' fticas sociais englobadas
na seguridade social, o problema central refere-se à estrutura do orçamento da seguridade - que
inclui no mesmo fundo recursos para a saúde e para os beneffcios previdenciários.

(22)V~r

o inteligente

artigo

de Luciano Martins,

criticando

a fragilidade

Os trabalhos

dos argumentos

neo-

liberais
e a necessidade
de uma profunda reforma do Estado, que redefina
seu papel na
economia e na sociedade,
mas não a partir
de critérios
doutrinários
ou corporativos,
sempre
invocados pelos segmentos mais organi zados da soe iedade bras i lei ra independentemente de suas
colorações políticas.
Folha de São Paulo, 9/02/92, pag.3.
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da Comissão

Nacional de Reforma Sanitária já propunham

a separação

dos recursos,

para

contornar as oscilações do ciclo econômico impondo a canalização majoritária de recursos para
cobrir os benefícios.
previdenciários

Além disso, tratam-se de recursos alocados segundo lógicas distintas: os

devem ser projetados

decisões de curto prazo
as ambigüidades

a longo prazo e o financiamento

da saúde, objeto de

Um bom exemplo das distorções resultantes dessa estrutura são

(23).

da parte destinada à saúde no Orçamento da Seguridade Social aprovado para

1992: aumenta-se a participação relativa da saúde; amplia-se o conceito do gasto em saúde, que
passa a abranger

construção

escolar,

programas

de meio-ambiente,

demarcação

de terras

indígenas, etc; e, mantém-se, em termos absolutos, o mesmo valor destinado à saúde em 1991.
Um aspecto positivo da reforma é o crescimento dos recursos orçamentários
e principalmente

dos municípios no financiamento da saúde. Não só é exemplar o caso de São

Paulo, onde mais se avançou o processo de municipalização,
CONASS,

dos estados

do CONASEMS

e do Ministério

como estimativas preliminares

da Saúde confirmam

essa tendência

do

em vários

estados do país. No entanto, não se dispõe ainda de informações precisas para urna avaliação
consistente
estadual,

dessa tendência,
contemplando

de modo a identificar

a grande heterogeneidade

o comportamento

e

do país, as variações regionais e porte dos

municípios. No estado de São Paulo, pesquisa do NEPP/UNICAMP
ao crescimento

do gasto municipal

relativo dos recursos orçamentários

registrou tendência

(24),

municipais na área de saúde, no período

1989/91, em cidades de diferentes regiões, com destaque para os municípios grandes e médios,
cuja participação
ocorrendo

varia de 10 a 20% do total do orçamento.

Movimento

semelhante

vem

em algumas capitais do país: em 1991, foi expressiva a participação relativa do setor

saúde no orçamento

de cidades como Salvador (15%), Teresina (15%), São Paulo (12,6%),

Porto Alegre (10,4%), Manaus (12%), Boa Vista (13,5%) e Belo Horizonte (10%)
Nesse

sentido,

descentralização
municfpios,

alegando

substituindo-os

parecem

no

mínimo

apressados

redução dos recursos próprios

os

argumentos

(25).

críticos

gastos com saúde, por estados e

pelos recursos transferidos pelo INAMPS. Porém, se a entrada dos

estados e municípios recoloca a importância de recursos fiscais para o gasto, principalmente
atenção primária,
previdenciários.
ao debilitamento

da

a atenção hospitalar

encontra-se,

ainda, na total dependência

A crise atual do Sistema, do ponto de vista financeiro,
dos recursos

previdenciários

para a assistência

momento de expansão da demanda para este tipo de atendimento,

em

de recursos

vincula-se estritamente

de segundo

nível, em um

dado o envelhecimento

da

população.
Mas tão ou mais importante do que a magnitude do gasto em saúde, é sem dúvida a
organização

do sistema, suas condições de acesso, a qualidade dos serviços prestados,

que envolvem um conjunto de pré-requisitos

(23)Ver

Médici,

A. e Oliveira,

F.de.

previstos no SUS como planejamento,

"A Política

de Saúde no Brasil:

Subsídios

para

aspectos

capacitação
uma Reforma",

mimeo, 1991.
(24)NEPP/UNICAMP
"Educação,
Saúde -e Atenção ao Menor: Uma Avaliação
dos Serviços
Públicos
Estado de São Paulo", Relatório
Final, dezembro de 1991.
(25)
Relatório
- Síntese,
Financiamento
do Sistema de Saúde, Frente Nacional dos Prefeitos.

no
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de recursos humanos,
administrativa

mecanismos de fiscalização e controle social eficazes, reestruturação

na coordenação do sistema em todos os níveis, normas adequadas de regulação

do setor privado. E nesse plano o SUS é ainda, na avaliação de diferentes atores, um balão de
ensaio.
Há indícios de que nos estados onde se avançou nas etapas de transição ao modelo - AIS
e SUDS - ocorreram

algumas transformações

atual processo de municipalização,

no plano organizacional

que têm favorecido o

na medida em que foram criadas condições mais adequadas à

integração dos serviços e hierarquização dos ações. Mas permanecem sérios entraves, como a
excessiva burocratização dos repasses de investimento centralizados na esfera federal, mantendo
a lógica das soluções
sobreposição
modelo,

negociadas

de equipamentos

além

das conhecidas

credenciamento

do setor privado.

De outro

com cada prefeitura,

o que abre a possibilidade

de

e de serviços em franca contradição com o planejamento

do

interferências

lado, os repasses

políticas

automáticos

nos critérios

(UCA's .e AIH's),

de alocação
a partir

e de

da Norma

Operacional de 91, passaram a orientar-se pela 16gica produtivista, o que além de contrariar a
concepção do modelo assistencial previsto na reforma, acaba induzindo ao predomínio das ações
curativas pelos diferentes prestadores também com implicações na superposição de ações Estado
prefeituras/setor

privado não-lucrativo - instâncias que comporiam a espinha dorsal do sistema

atuando de forma integrada e complementar na estruturação das referências e contra-referências.
Na verdade, a unificação da tabela de preços SUS/INAMPS

em janeiro de 1991, ao

equiparar os preços pagos ao setor privado lucrativo ou não e ao estabelecer pagamentos por
produtividade

aos serviços estaduais e municipais de saúde, abalou a pretendida "parceria" ou

"prioridade"

ao setor privado não-lucrativo, prevista no modo de funcionamento do SUS. Isso

porque, com a extinção do IVA/VDH,
reduzir

substantivamente

laboratoriais,
duplicidade

as Santas Casas e hospitais filantr6picos

o pronto-atendimento,

devidos a restrições

orçamentárias

de serviços prefeituras/Santas

discurso dos representantes

as ações ambulatoriais

tenderam a

e os exames

, de um lado, e de outro favoreceram

a

Casas que competem entre si. Não por acaso, o

do setor filantr6pico - essencial à maior efetividade do SUS, pois

responde por 63 % do total de leitos no país - aponta claramente para uma nova estratégia: aliarse ao setor privado lucrativo, definir planos de assistência médica para os hospitais de grande
porte e competir com o setor público.
No que se refere aos mecanismos de gestão e fiscalização do SUS, embora predominem
opiniões negativas quanto ao papel que vem sendo exercido pelos conselhos, parece fora de
dúvida que mesmo com as limitações
decis6rio.

atuais houve mudanças significativas

Ampliou-se o número de interlocutores

no processo

válidos em todas as esferas de governo;

quebrou-se o monopólio de representação predominante

nas duas pontas do espectro político -

movimento sanitarista X setor privado hospitalar; fortaleceu-se o jogo político orientado por
pressões organizadas na instância legislativa, rompendu com a 16gica anterior de acesso direto
às estrutur~s

burocráticas

do Estado.

Mesmo que ainda prevaleçam

formas clientelistas

e

Lf.

I
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corporativas

de barganha

no funcionamento

aprendizado

do jogo democrático.

preparatórias

do IX Conferência Nacional de Saúde, onde a tendência majoritária nos diferentes

corporativas

parece estar em curso um novo

Prova disso foi a realização

estados apontou para o surgimento
reivindicações

dos conselhos,

de representações

(do setor privado

das conferências

locais mais autônomas

e dos sindicatos

médicos)

estaduais

em relação às

e à liderança

do

movimento sanitarista.
Mais complicada, no entanto, é a questão dos recursos humanos. Para além da ausência
formação, reciclagem e especialização do pessoal da área de saúde,

de políticas de treinamento,
a reivindicação

de "isonomia salarial" e os baixos salários do setor público têm justificado

baixa produtividade,

o grevismo

e o absentefsmo,

da parte dos servidores.

a

parece necessário aprofundar a discussão sobre a pertinência do isonomismo salarial num pafs
estruturalmente
constituição
presente

tão heterogêneo,

de sistemas

sendo

únicos,

na reestruturação

também

questionável

no âmbito municipal.

dos sistemas

de proteção

a isonomia

Ademais,

a tendência

social tem apontado

polfticas salariais com base em critérios de produtividade,

no quadro

de

dado o caráter universal do sistema implantado pela constituição.

vêm recorrendo

a esquemas

Sabe-

de baixa renda inseridos no mercado formal de

privados,

I

,
I

I

dedicação exclusiva, etc, como forma

anos recentes, de forma autônoma em relação ao SUS, sugere algumas perguntas a respeito da

trabalho

t

i

de

Por fim, a crescente expansão do mercado privado supletivo de assistência médica, nos

se que as camadas médias e os assalariados

t

I

de promover maior qualidade aos serviços públicos.

relação público/privado,

i

1

f

internacional

a introdução

i

Ii

Nesse sentido,

os primeiros

via planos de assistência

às

\
I
I
!
i

i~
!

i
}

famflias, os segundos através dos direitos assegurados
categorias

organizadas

atendimento

do movimento

dos procedimentos

sindical.

pelas empresas e reivindicados

Busca-se

o setor

público

apenas

pelas
para

o

de alto custo não cobertos pela maioria dos planos privados.

Como assinalam Favaret e Oliveira (1989): (26)
"Percebe-se claramente a conformação tendencial do sistema de saúde brasileiro,
,.

cada vez mais seus dois espaços componentes - público e privado - se autonomizam
financeiros,

brasileiro,

entre n6s é inverso à "universalização

tfpica do caso inglês, onde o acesso à saúde como um direito inibiu a expansão do

sub-sistema
público.

em termos

l6gica de expansão e articulação com as clientelas demandantes".

Para os autores, o caminho da universalização
inclusiva",

onde

privado,

Sugerem

promovendo
a existência

a incorporação

de todos os segmentos
de "universalização

de um processo

sociais ao sistema

excludente",

no caso

em que a dinâmica de expansão do sistema dá-se às custas ua queda na qualidade dos

serviços públicos, acabando por "expulsar" do sistema diversos segmentos sociais, como forma
de acomodar

a constante

"universalização

excludente",

o grau de heterogeneidade

(26) Fava~et
Discussão

ampliação

Filho,

Paulo

ni 216,

da demanda

a uma oferta

restrita.

Nessa direção,

para os autores acaba assumindo uma função redistributiva:
da sociedade brasileira,

e Oliveira,

IEI/UFRJ,

Pedro

setew~ro

Jorge

de 1989.

de.

a convivência

a

dado

de um sistema público de

"A Universalização

Excludente",

texto

para

í

I

!

;
!

IO!"·

20

saúde restrito

com um subsistema

privado

autônomo,

viabiliza

a atuação redistributiva

do

Estado, garantindo o acesso aos serviços de saúde para os setores sem condições de fazê-lo via
mercado.

Assim, ao excluir para o subsistema privado os segmentos médios e os assalariados

das grandes

empresas públicas e privadas,

o processo de "universalização

excludente"

abre

espaço para que o Estado atenda com maior efetividade os segmentos mais carentes, que têm no
subsistema público o seu "referencial básico de assistência"

(27).

De nosso ponto de vista, esse argumento precisa ser melhor avaliado. É verdade que a
universalização,

no caso brasileiro,

caracterizavam

o padrão anterior,

tem o mérito de eliminar as barreiras
mesmo que isso signifique assegurar

corporativas

que

o direito de todos à

saúde, no plano formal, e na prática o atendimento dos setores de baixa renda, anteriormente
excluídos,

dadas

redistributivo.
argumentação

as limitações

No entanto,

da oferta.

instaura-se

Nesse

ponto,

uma lógica

o sistema

duplamente

é sem dúvida

perversa

mais

que contraria

a

acima. Primeiro, mesmo no sistema público cria-se um modelo dual: atendimento

básico de baixa qualidade para os segmentos excluídos do mercado privado e ações de alta
complexidade
segmentos
privado.

tecnol6gica

excluídos

ofertadas

"naturalmente"

pelo

público

preponderantemente

dirigida

aos

do sistema público - os setores cobertos pelo subsistema

Isso significa o afunilamento

setores mais organizados,

setor

da oferta de procedimentos

de alto custo para aqueles

com capacidade de pressão e de vocalização de demandas junto ao

sistema político. Conforma-se assim no próprio SUS "uma medicina para os pobres, outra para
os ricos".
Em segundo lugar, como os procedimentos
recursos. financeiros

de alto custo absorvem cerca de 40% dos

do SUS, o subsistema privado "autônomo",

acaba sendo subsidiado

pelo

Estado. Dessa forma o Estado perde sua potencial idade de ofertar serviços mais efetivos para os
setores de baixa renda, além de assegurar uma confortável situação para o segmento supletivo,
isento de qualquer

forma de regulação

e apresentando

aos seus segurados

a vantagem

de

descontar do imposto de renda seus gastos com assistência médica privada.
Em suma,
"universalização

se é verdade

excludente",

que a reforma

fortalecendo

da saúde teve o mérito

as funções redistributivas

proteção social, é também verdade que os efeitos não-previstos

Ibid,

p. 34.

a

do sistema brasileiro de

desse processo necessitam ser

revistos com urgência face ao agravamento da crise atual do sistema de saúde.

(27)

de implantar

Ir
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As Conferências Nacionais

de Saúde foram realizadas desde a formação do Ministério

I

[

da Saúde, visando a discussão das propostas e estratégias de ação par~ o setor. Nos primeiros
governos

militares essas não se realizaram.

reativam as Conferências
das prioridades

Nacionais de Saúde, as quais terão substantivo

Machado.

é que se

papel na redefinição

do governo para o setor saúde.

A V Conferência
realizando-se

A partir do governo Geisel (1974/78)

foi convocada pelo Decreto na 75409, de 25 de fevereiro de 1975,

em agosto do mesmo ano na getão do Ministro da Saúde, Paulo de Almeida

O tema básico de discussão

da referida

Conferência

foi a proposta

I
I

do Sistema

I

I

I
I
i

l

Nacional de Saúde.
A temática da Conferência espelha o diagnóstico e as linhas de ação do governo Geisel.
Segundo o diagnóstico

governamental,

as falhas existentes na atenção a saúde decorreriam

a~sência de coordenação entre as múltiplas ações empreendidas

\

da

r~

I

nos diversos níveis de governo

I

e inter-ministérios

e, ainda, da falta absoluta de racionalidade

operacional.

II

O fracionamento

dessas ações implicaria na existência de múltiplos subsetores de saúde que, agregados de modo

j

racional,

!i

conduziriam

programas

à constituição

do Sistema

Nacional' de Saúde.

Por outro

de saúde pública, a cargo do Ministério da Saúde, ganham destaque.

lado,

os

Constam da

I

I
!

pauta de discussões

os seguintes temas: o Programa

Sistema Nacional de Vigilância Epidemiol6gica;

Nacional de Saúde Materno Infantil; o

o Programa de Controle de Grandes Endemias;

e ainda a Extensão dos Programas de Saúde às Populações Rurais.
A 01 de março de 1977, convoca-se a VI Conferência

Nacional de Saúde a qual se

realiza, em agosto do mesmo ano.
O Ministro da Saúde, Paulo de Almeida Machado admite, na ocasião, a existência de
dicotomia entre as ações previdenciárias

e de saúde pública. Diante da constatação recomenda a

coexistência

dessas duas redes de atendimento,

preservação

de suas particularidades.

Retoma-se, portanto,
,

observados

integração,

a questão da operacionalização

no que diz respeito

transformação

cada qual atuando de modo autônomo,

com

do SNS. A despeito dos avanços

ao maior grau de detalhamento

quanto

às alternativas

de

do padrão médico assistencial privatista não há qualquer alusão a necessidade de

regionalização

e hierarquização

das ações de saúde.

O quadro ternático da Conferência

foi o

seguinte:

Situação atual do Controle

das

I
i

I
!

I

I
I

II
!

1
!,

I

I
i

Endemias;

Operacionalização

dos Novos Diplomas Legais Básicos, aprovados

Federal em matéria de Saúde; Interiorização

I

pelo Governo

i

dos Serviços de Saúde; e Polftica Nacional de

Saúde.
A VII Conferência

Nacional de Saúde foi convocada pelo Decreto na 84160 de 20 de

novembro de 1979 realizando-se

sob o comando do Ministro Waldyr Mendes Arcoverde,

em

março de 1980. O tema abordado nessa Conferência é o da implantação dos Serviços Básicos de
Saúde. Pela primeira vez existe a preocupação explfcita com a hierarquização,

regionalização

integração

desses serviços

das ações de saúde nos vários níveis. A ênfase à implementação

responde a pelo menos duas imposições:

a explosão de custos do tipo de assistência

prestada

e

I

\

!
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pela Previdência,

problematizada

pela crise e, ainda, o efeito demonstração

influências internacionais de democratização
para si essas imposições,

buscando

dos serviços de saúde.

a democratização

O governo

dos serviços

oriundo

das

então, capitaliza

como meio de buscar

legitimidade popular.
Em março de 1986, o Ministério da Saúde promoveu a VIII Conferência
Saúde, na qual teve lugar um amplo processo de discussão sobre os principais
gerenciamento,

controle e administração de saúde da população brasileira,

setores organizados

Nacional de
problemas

de

envolvendo todos os

da sociedade. Mais do que uma simples discussão, no entanto, as diretrizes

emanadas desta Conferência serviram como referência e base para o Decreto Presidencial

que

criou o Sistema Unificado e Descentral izado de Saúde (SUDS), em junho de 1987.
Três grandes temas foram discutidos
como Direito;

Reformulação

na VIII Conferência

do Sistema Nacional

Nacional de Saúde: Saúde

de Saúde e Financiamento

SetoriaI.

Da

discussão em torno desses temas resulta o consenso de que as modificações necessárias ao setor
saúde

transcendem

modificações
preconizados

a uma simples

exigidas

implica

reforma

a ampliação

administrativa
do conceito

de saúde

A natureza

segundo

das

os preceitos

pela reforma sanitária.

A polftica de atenção à saúde deve, portanto,
econômicas

e financeira.

estar integrada

às demais

políticas

e sociais de modo a garantir que, através da melhora das condições de vida em

geral, o Estado seja capaz de reverter o quadro atual de condição de saúde da população.
O direito à saúde é vinculado à cidadania. Desta forma, cabe ao Estado garantir que, o
acesso

a esses serviços

dispostos.
cabendo

seja universal

e igualitário

em todos os níveis hierarquicamente

Para tanto, os serviços de saúde devem ser operados
ao poder público normatizar

de modo descentralizado,

e exercer o controle sobre os serviços

ofertados

por

agentes públicos ou privados, no sentido de garantir um padrão de atendimento adequado.
No que se refere à reestruturação

do Sistema Nacional de Saúde o que fica estabelecido

é que dela deva resultar a criação de um Sistema Único de Saúde com separação plena entre os
Ministérios

da Saúde e Previdência.

sistema reestruturado

Do ponto de vista institucional,

o que se requer é que o

fique a cargo de um único Ministério concebido expressamente

com essa

finalidade.
Rejeita-se
sobre

a proposta de estatização imediata dos serviços de saúde, havendo consenso

a necessidade

de fortalecimento

e expansão

do setor público

em todos

os níveis

articulados entre si.
Por
provenientes
a Previdência

outro

lado,

o sistema

Único de Saúde seria financiado

por várias

receitas

de impostos gerais e também sobre produtos e atividades danosas à saúde. Caberia
à partir da constituição do Sistema Único, realizar o repasse da verba alocada no

INAMPS até que se constitufsse um fundo capaz de garantir um orçamento próprio ao Sistema.
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