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Pelo direito universal à Saúde 
— Universalização do direito à saúde, garantindo igualda

de de acesso e de atenção a todos os brasileiros; 
— Equidade do sistema tanto em termos da captação dos 

recursos financeiros, quanto em relação à sua alocação; 
— Unificação do sistema de saúde através da integração 

de todos os seus serviços sob uma coordenação politica uni
tária; 

— Descentralização do poder de decisão e execução por 
meio do resgate dos princípios inerentes ao federalismo; 

— Transparência da estrutura de poder, com participação 
da comunidade na definição da política nacional de saúde e 
na gestão da sua execução; 

— Desenvolvimento de ciência e tecnologia autónomas e 
adequadas; 

— Moralização do sistema, com o combate às fraudes e 
desmandos que o levaram à insolvência. 
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Fonte: Informe Económico Mundial — 1984. 

Subsídios para a transição democrática 
O setor saúde é reconhecidamente 

um dos mais tipicamente afetados pela 
política económica. 

Os efeitos perversos da economia 
centralizadora, espoliativa sobre o se
tor. dão se em três níveis principais: 
por um lado agravando as condições 
de vida e saúde da população, dificul
tando o seu acesso a bens essenciais, 
tornando-a mais vulnerável às enfermi
dades e outros agravos ã saúde; por 
outro, impedindo o acesso regular aos 
serviços, em particular de saúde, as
sim, como aos meios terapêuticos pre 
conizados. como medicamentos; e ain
da induzindo o sistema prestador de 
serviços e distorções oriundas do pro
cesso de acumulação de capital interno 
ao setor ou no de insumos. levando à 
baixa efetividade quanto à abordagem 
dos problemas de saúde prevalentes. 

Assim, do ponto de vista de seus de 
terminantes, a melhoria das condições 
de saúde da população só pode advir 
de uma política económica socialmente 
justa que permita condições de vida 
mais adequadas à maioria da popula
ção. 

No entanto, como condicionalmente 
e agravante, a política setorial propria
mente dita também deve submeter se 
aos mesmos ditames de organização 
democrática, numa direçáo de univer 
salização e equidade, no atendimento 
dos problemas de saúde da população, 
em termos de ações de promoção, pre 
venção e assistência. 

As soluções alternativas propostas 
para o equacionamento do setor me
recem assim uma análise para que pos 
sam ser expurgadas e selecionadas. 
uma vez que se encontram informadas 
por posicionamentos nem sempre or 
gânicos com os interesses realmente 
majoritários, do ponto de vista da po
pulação. 

A seguir, a partir da compreensão da 
problemática de saúde vivida pelo po
vo brasileiro, e dos descaminhos do 
seu sistema de prestação de serviços, 
pretende se discutir algumas tendên
cias principais em termos de concep
ções organizacionais do setor, propôs 
tas para abordagem dessa situação, 
optando se por uma delas, que se con
sidera tecnicamente aceitável e viável, 
assim como. politicamente adequada, 
na atual conjuntura económica, social 
e política do país. 

A partir da estratégia proposta, 
discutem-se algunsaspectos criticosque 
a condicionam e que são sujeitos a de
cisões de caráter político, a fim de que 
se possa detalhar o modelo do ponto 
de vista de seu perfil técnico 
operacional 
AS PROPOSTAS ALTERNATIVAS 

PARA REORGANIZAÇÃO DO 
SETOR 

Face às reconhecidas insuficiências 
financeiras e técnicas do setor, assim 
como o seu baixo impacto social, o 
mesmo vem sendo, há anos. objeto de 
cogitação, em termos de se identificar 
alternativas para enfrentamento das 
crises que amiúde se apresentam. 

Evidentemente essas propostas 
alternativas baseiam-se em concepções 
diversas e até antagónicas sobre o se
tor. de acordo com correspondentes 
projetos político-ideológico para a so
ciedade em geral. 

Assim, desde a década passada. 

vem se enfrentando algumas correntes, 
em tentativas de se habilitarem para 
ocupar os espaços abertos pela insol
vência do atual modelo, fruto especial
mente da crise da Previdência 

Com variações circunstanciais, 
pode se afirmar que essas propostas 
podem ser representadas por três ten
dências principais; 
A proposta "conservadora" 

• Características 
Defende basicamente a manutenção 

do modelo pluralista atual. baseado na 
compra de serviços ao setor privado, 
pelo setor público, em especial pela 
Previdência Social; ao MS e Secreta
rias de Saúde deve caber o papel com
plementar de promoção de açõe» cole 
tivas, e assistenciais à população caren 
te. 

Atribui as insuficiências atuais desse 
modelo à conjuntura económica, que 
contraiu o orçamento do setor e a defi
ciência técnica do controle dos serviços 
por parte do poder público, acusado de 
inépcia. Essa proposta é sustentada pe
la aliança entre dois elementos — o dos 
empresários hospitalares e produtores 
de equipamentos e insumos, e o dos 
profissionais (médicos) neo-liberais 
que. defendendo uma relação médi
co/paciente individualista . encontram 
no Estado a única condição para viabi 
lizarem financeiramente esse projeto. 
através do credenciamento de médicos 
e odontólogos pela Previdência Social 

• Implicações 
Esse modelo, baseado na oferta de 

serviços pelo setor privado, vem de 
monstrando ao longo dos anos a sua 
extrema voracidade financeira, respon
sável pela inversão de prioridades as
sistenciais no setor. na medida da 
maior lucrativídade das atividades de 
caráter capital intensivo, que caracteri
zam a tecnologia d iagnóst ico 
terapêutica atualmente disponível, mas 
nem sempre adequada e necessária à 
abordagem dos problemas de saúde 
mais prevalentes, 

A grande capacidade instalada na 
área hospitalar e na de atividades 
diagnóstico terapêuticas (ainda que 
mal distribuídas) tende a gerar e orien 
tar a demanda, competindo com uma 
organização mais racional dos serviços, 
em termos de acesso aos serviços mais 
simplificados que. sob critérios técnica 
mente definidos encaminhariam os ca
sos que necessitassem, aos níveis mais 
complexos (hoje majoritários, do ponto 
de vista de oferta). 

A proposta modernizante/privatista 
• Características: 
Propõe uma "modernização" do se

tor. do ponto de vista de sua maior or-
ganicídade com as regras capitalistas de 
mercado, defendendo uma maior au 
tonomia concorrencial entre os presta
dores de serviços privados, supondo 
daí. uma tendência a uma melhoria das 
relações custo/benefício no setor. 

Concretamente, a proposta contem
pla um afastamento do poder público 
da prestação de serviços de saúde à 
população urbana e regularmente inse 
rida no mercado de trabalho Ao Esta
do competiriam as ações de alcance 
coletivo. e a prestação de serviços ã 
população rural e/ou carente, uma vez 
que esses grupamentos não poderiam 
assegurar por seus rendimentos baixos. 

ou por sua dispersão, a lucrativídade 
estimuladora da organização empresa
rial. 

Há variações entre os vários projetos 
dessa linha Um deles defende o mo
delo da "Medicina de Grupo" e do 
"Convénio Empresa", modalidade esta 
já respaldada pela Previdência Social 
desde 1%4. mas congelada em lermos 
de expansão desde 1979. Representa 
hoje uma cobertura de cerca de 5% da 
população previdenciária. Esse tipo de 
convénio, estabelecido entre o 
INAMPS e uma empresa qualquer, de
lega a essa empresa a responsabilidade 
sobre o atendimento médiço-hospitalar 
de seus empregados, mediante um 
subsídio per capta repassado à empre 
sa Esta. presta diretamente a assistên
cia, ou (na maioria das vezes) contrata 
uma firma prestadora quase sempre, as 
Empresas de "Medicina de Grupo". O 
empregado perde o direito a outro tipo 
de atendimento pela Previdência So 
ciai. salvo algumas exceções, como tra 
lamento de alto custo e doenças cróni
cas. Uma outra corrente, nesse grupo, 
defende a organização da população 
autonomamente, que se valeria de sin 
dicatos e outros tipos de organização 
para proverem, mediante esquemas 
"cooperativos " de contribuição, os ser
viços de saúde necessários. Algumas 
dessas propostas têm alto nível de de-
talhamento organizacional, podendo, a 
partir de uma decisão política, e do 
atual descrédito da assistência à saúde 
oficial, serem implantadas com certa 
rapidez, especialmente valendo-se da 
indústria de seguros de saúde que. os 
tensivamente, procura se colocar como 
alternativa às atuais modalidades assis 
tenciais do setor. 

• Implicações: 
Embora em um primeiro momento 

essa proposta possa parecer mais racio
nal, e atender tanto aos reclamos ime
diatos da população quanto ao atendi 
mento médico hospitalar mais persona 
lizado. como ã questão de melhorar as 
relações custo/benefício no setor. tra 
zendo uma imagem de modernização, 
ela pode trazer sérias consequências, 
do ponto de visla técnico e político-
ideológico. Isso advém de seu propósi 
to de dar mais organicidade capitalista 
à organização interna do setor. As im
plicações negativas dessa concepção, 
para uma democratização setorial, são 
inúmeras: em primeiro lugar, supõe a 
discriminação da população em dois 
segmentos — o dos segurados e o dos 
carentes, em flagrante negação da saú 
de como direito de cidadania; por ou
tro lado. parte do pressuposto da lei da 
livre concorrência, entre pequenas em
presas, quando se está em etapa mo
nopolista do capitalismo, com eviden
tes e conhecidas tendências à carteliza 
ção. com interesses inclusive de grupos 
multinacionais atuantes na prestação 
de serviços de saúde; ainda, embora 
esse modelo de prestação de serviços 
estimule a resolutividade do atendi 
mento e a racionalidade da organiza 
ção dos serviços, a lógica acumulativa 
pode induzir a uma série de distorções, 
inclusive nos aspectos éticos da prática 
médica, situação sobejamente conheci
da nos atuais "Convênios-Empresa". 

A proposta racionalizadora 
• Características: 
O corpo doutrinário que dá suporte 

a essa proposta, supõe a saúde como 
um direito de cidadania e portanto im 
plica em: 

— responsabilidade do Estado sobre 
o sistema de saúde; setor privado com
plementar e subordinado; 

— integração inter institucional 
— organização dos serviços em uma 

rede única, regionalizada e hierarquiza
da, com mecanismos de referência e 
contra referência da clientela: 

— universalização e equidade no 
atendimento à população com garantia 
de acesso da população a todos os 
níveis de atendimento; 

— descentralização do planejamen 
to e execução, com papel fundamental 
dos níveis estaduais e municipais; 

— participação, entendida como 
mecanismo de controle social sobre o 
setor (definição de necessidades e con 
troleda qualidade); 

— planejamento das ações a partir 
de necessidades epidemiologicamente 
determinadas; 

— integralidade das ações de saúde; 
eliminação da dualidade (inclusive ins 
títucional) entre ações individuais e co 
letivas. preventivas e terapêuticas: 

— articulação conceituai, programa 
tica e metológica entre os setores de 
formação (educacional) e de utilização 
(serviço) de pessoal em saúde. 

Esse modelo já vem sendo objeto de 
várias proposições oficiais e não oficiais 
em várias versões, nos últimos anos. 
Nas várias ocasiões em que se apresen
taram crises financeiras na Previdência 
Social, ele foi apontado como uma 
possível alternativa O Plano de Reo 
rientação da Assistência ã Saúde no 
Âmbito da Previdência Social, elabora
do pelo CONASP (Conselho Consulti
vo de Administração de Saúde Previ 
denciária) e aprovado pelo Governo 
em agosto de 1982, contém teorica
mente esses elementos, apesar de cer
tas incoerências e inconsistências deri
vadas da ampla composição de que foi 
resultante, assim como do momento 
recessivo que o determinou e condicio
nou. 

Mesmo assim, o seu componente 
mais depurado que passou a ser co 
nhecido como estratégia de "Ações In
tegradas de Saúde" e aprovada como 
política de reorientação setorial 
(MS/MPAS/MEC). ainda que explicite 
os mecanismos necessários à sua viabi 
lização. não tem encontrado condições 
políticas e financeiras para sua efetiva-
ção. fato derivado da falta de legitimi
dade do atual Governo e do não equa
cionamento da estrutura de financia 
mento setorial. 

Por outro lado, a proposta hoje "en
saiada, de convénios entre os níveis fe
deral, estadual e municipal, para de
senvolvimento dos sistemas de saúde 
estaduais, contém um forte tom reces
sivo, preocupado excessivamente com 
contenção de despesas, levando a um 
baixo investimento na expansão do se 
tor público, com exceção de alguns 
projetos financiados pelo BNDES/FIN 
SOCIAL, através do MS. para algumas 
áreas consideradas prioritárias 

É mister destacar no entanto, que no 
decorrer dos anos recentes, algumas 
experiências dessa natureza (racionalí 
zadora. integradora), têm sido ensaia 
das sem convulsões sociais e políticas 
mais intensas que as condenem, do 

ponto de vista da viabilidade Por outro 
lado. seus efeitos técnicos, ainda que 
pouco extensos, podem ser considera
dos expressivos e estimuladores do 
progresso nessa direção Isso se deve 
em parte ao poder regulador do setor 
público que. certamente continuará a 
cumprir um papel de assegurar a co
bertura assistencial à população, atra
vés dos serviços básicos, de natureza 
essencialmente trabalho intensivo, ao 
contrário da inciativa privada, mais in 
teressada no nível especializado, de ca 
ráter a c e n t u a d a m e n t e cap i ta l 
intensivo Evidentemente, a graduali-
dade de avanço da proposta é também 
condição de sua viabilidade, não ape
nas pelo lado político, mas principal 
mente pela ótica técnica-financeira: as 
dimensões, variedade e complexidade 
do setor. no pais. contra indicam qual
quer medida de impacto maciço e si 
multãneo. 

• Implicações: 

Expurgado do seu componente re 
cessivo que impede um redimensiona 
mento adequado ao setor. permitindo 
um papel mais relevante ao setor públi
co, através de sua expansão e qualifi 
cação, o modelo "racionalizador" con 
tém os elementos essenciais para ali 
nhar o sistema de saúde às exigências 
do atual momento político, social e 
económico. Além dos aspectos de ra 
cionalidade em termos de adequação 
da estrutura de recursos à estrutura de 
necessidades em saúde, tornando o 
modelo viável numa situação de recu 
peraçáo da economia, o aspecto políti
co também é contemplado através de 
uma concepção pragmática de organi 
zação do setor através da integração 
inter institucional entre as instituições 
públicas do nível federal e as de nível 
estadual e municipal. 

Esse modelo implica em: 
— gestão colegiada, descentralizada 

e participativa, entre as instituições 
convenentes e as instâncias representa 
tivas da população; 

— cobertura assistencial planejada, 
de acordo com ,as necessidades epide
miologicamente determinadas e 
observando-se os princípios organiza
cionais de regionalização e hierarquiza
ção dos serviços; 

— qualificação técnica da prestação 
de serviços, buscando-se o controle da 
qualidade assistencial e a resolutivida 
de adequada em cada nível de atendi 
mento; 

— co participação financeira das vá
rias instituições convenentes. de forma 
a viabilizar o funcionamento efetivo dos 
serviços. 

Depende, no entanto, para sua efeti-
vação de condições que só poderá ser 
dadas por um Governo democrático, 
isto é. um financiamento mais adequa
do do setor. derivado de uma política 
salarial mais justa, uma real descentrali
zação, com valorização dos níveis esta 
duais e municipais e uma possibilidade 
concreta de participação popular na 
definição de suas necessidades e no 
controle da qualidade dos serviços. 

Trechos do artigo "Subsídios para defini
ção de uma política de atenção à saúde para 
um Governo de Transição democrática", do 
Prof. Eleulério Rodriguez Neto, da UFRJ. da 
FIOCRUZ e ex-presidente do CEBES. 


