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Este documento foi elaborado ~ela Comissão de Política de Saúde da
'"
Abrasco, por iniciativa da Diretoria da A'~sociação,
como contribuição para o·
debate preparatório que deverá desenvol~er-se ·em todo o País com vistas à'
VII 1. Conferência Nacional de Saúde.
·
. O documento deverá ser debatido ~elos associados da Abra_sco e pela
suás
comunidade científica da área da saúd'e coletiva, visando incorporar·
.
contribUições e propostas ao texto definitivo a ser apresentado à Conferência.
D~liberadamenté, este documento rÍpo tem caráter prepositivo· acabado.
Coloca-se muito mais como.ponto de Pirtida para ·o debate, que se crê e es·•
., perà capaz de transformá-lo com as exêeriências concretas de seus debate•
dores e as realidades en·contradas· nos várí:Os,Estados e Regiões do País.
Deve-se destacar a opção d9s autore's em não referir a bibliografia even•.
tualmente consultada, devido às características do documento. Entretanto,
é preciso salientar que muito contribuíram os artigos e documentos encontrados no número 17 da Revista Saúd~em Debate, do Centro Brasileiro de
Estudos da Saúde (CEBES).
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Pan-americana da Saúde para a elaboraçã'.9 deste trabalho.

'
,

·1:
li'

'
~-

,t

·t.

Programa de Educação Continuada da
Escola Nacional de Saúde Pública

Capa e Diagramação - Ferna.ndo José V. da Silva·
Fotolitos - Gilberto Lessà de Almeida
.. Impressão - SPL Serviços Gráficos Ltda.

'<

...,,

.

'

.

"t.,#

<t

,.,.

.,.

'J>

....

1- '·

'•

'"

3
l'

J!

.

>,-,-;

·~-',:,-,.-·-->···· .

'.
~-•---···

1

.~

INTRODUÇÃO ·

,,

O Brasil vive h·oje um· mo~ento particularment~ impo;tante em sua vida
política. Dos _embates que estão se travando r:ia conjuntura em torno.de questões cent.rais como a crisé econômica e social e as mudanças na ordem políti•
co-institucional, ou seja, na configuração cio E-stado e na çlirecionalidade de
suas políticas, emergirá o projeto de :;ociedade que será desenvolvido nos.próximos anos.
· A Saúde, enquanto questão social, es.tá inser'ida em todo esse movimento
·e coloca-se como um dos temas polarizadores'do debate e da formulação de
. propostas políticas. A impOrtância desse tema pode ser· avaliada não somente
a partir dos estudos já existentes. acerca do significado das políticas sociais e de
saúde em particular. na sustentação do regime autoritário,.mas principalmente,
pelo.grau de politização que vem alcançando no seio das organizações da sociedade civi:
. ·
.
A expressão mais recente desse movimento de politização da saúde é ó
núm~ro considerável de análises, documento e proposições colocados em
discussão no período que antecedeu a instalação da N_ova República e, tá agora, nos meses subseqüentes à posse do Presidente José Sarney, a intensificação
dos debates em termo de algumas dessas propostas.
A Abrasco,. enquanto órgão da sociedade civil que se ocupa fundamentalmente pe artíct1lar a pro~ução e a difusão de conhecimentos na área da Saúde
Coletiva, considera não só um direito mas, so9ret1.1.qó um dever para com asociedade, contribuir para o aprofundamento desse debate, bem como manifestar a sua posição face às perspectivas que se desenvolvem em torno da formu•
lação e implementação de uma política de. saúde na transição democrática.
· Nesse sentipo, constituiu uma Comissão de Política de· Saúde, que tendo
como ·referência o temário da VIII Conferência Nacional.de Saúde, empe• ·
nhou-se em rev;sar as questões teórico-políticas implicadas e resgatar os princíp.ios, diretrizes e propostas que configuram o projeto· de dernocratizàção
·da saúde -Esse projeí:o; cujas linhas gerais vêm sendo. colocadas em discussão, há cerca de 1O anos, no âmbito c:las entidades de saúde e outras organizações do movimentp sindical e popular, bem como no seio de alguns partidos políticos, encontra hoje possibilidades mais concretas de ser colocado
em prática. '
'
'
Com essa perspectiva, á Abrasco assumiu a tarefa dê traduzir esse projeto
e especificá-lo em função dq situação atual do setor Saúde no Pai's, espera'ndo
com isso subsidisr a definição mais clara.coerente e políticamente articulada
das entidades de saúde e demais_segmentos Órgani'zados da sociedade com os
interesses da maioria da população brasileira. .
.
Esse é o teor deste documento que contem, em ri(vel analítico e propo•
sitivo, os seguintes itens:
- Saúde como direit~ de cidadania e dever do Estado.
5
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·2 --- SAÚDE COtvlO DIREITO DE CIDADANIA
E COMO DEVER DO ESTADO

- Reorganização institucional ç:lp setor Saúde
- Financiamento da poiítica de Saúde,
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2.1. O conceito de Saúde e à PoTítica de Saúde
,?,

'·

.h

Consideramos que ·a redefinição do papel pol·(tico da saúde,
que ·passa a ~er vista como um direito de cidadania e· um dever do
Estado, é um fato político novo~ produto das luta? e movimentos
sociais que levaram à "Nova Repúblicât'. ·
A tendência a se considerar
política de saúde corno interface
de um conjunto de direitos de cidadania básicos, juntamente com a educação~
a habitação, a alimentação, o justo salário, entre outros - tendência crescen•
te nos diversos foruns de discussão dôs órgãos públicos - é um avanço histÓ•
rico que deve ser assinalado e que deve ser apoiado por todos os núcleos
de organização da sociedade civil e:•'Sobretudo, pela Abrasco· na sua qualidade de núcleo de atuação no nív~I da produção do conhecimento e da in:
icrvençâ'G técnica em saúde coletiva.. li'·,, · .
No mon1ento atual surge a opóhunidade histórica de c,lSsegurar a, in•
clusão da saúde na Constituição do ;!3rasil como um· dós elementos básico_~
de afirmação da cidadania do povo brasileiro, situ.ando-a como direito a·se1
resguardado pelo Estado.
•
No· entanto, devemo·s observar que apesar desta mudança históric,
· na consideracão dos "direitos sociãis" da cidadania brasileira, persisterr
obscuridade~· na definiçãQ de· expressões como "saúde", "pol(tica de ~aú
de", "direito de cidadania", "dever do Estado".':·
O conceito de Saúde, por exemplo, freqüentemente aparece nas discus
sões e propostas poiíticas atuais defioido da maneira mais tradiconal, isto é
como fruto de intervenções médicas, de natu.reza preventiva ou curativa
Identifica-se também, muitas vezes; ô termo saúde ao "setor saúde", isto é
ao cánjunto de serviços médicos orga,nizados. A política de saúde passa a se
vista, neste caso, como a arte política da integrar (e isto, no caso dos doeu
mentas mais' avançados e progressistai) as ações preventivas de· massa· com a
ações curativas individuais. As de.cisões institucionais mais ,importantes pa~
sam a· girar em torno_ da "unificação dos serviços de saúde" neste ou naquel
Ministério, e a questão mais importante da organização· do settir face às ela!
ses sociais e aos grupos qe interesse corporàtivo ligados aos serviços de sal.'.
de, quase se resume à discussão do modelo de relação do Estado com a in
ciativa privada, seja em relação ao ffnanciamemo, seja• em relação à ofert
da ater-ição médica em geral.
i
'
Embora se trate d_e questões f~mdamentais, cônsideramos que ·a hiE
rarquia d~ prioridades !')ª discússão dessas questões, bem como a inclusã
de· outras, não . contempladas· nos qocumentos e discussões mencionado:
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devem ser pontos fundamentais para :;e estabelecer ·novt1s perspectivas de
p_ol i'tica de saúde, através de uma tedefinição política do próprio conceito de ·
saiíde e da e1<pressão "políticas de saúde".
·
A At,rasco considera este um passo f'Undamental a ser defendido em
· todos os foruns de discussão da questão da Saúde. Entretanto, também cem. sidera que soment<: um conjunto de políticas sociais complementares, vol- .
tados para a r:onstituição tlo "Jjatc1mar de cidadania" brasileira, envolvendo
llS áres clássicas de formação dos direitos sociais, aqui já citados, além de outros· mais recentes, envolvendo a q_uestão do lazer e do meio ambiente, por
éxempló, pode~á assegurar, tanto o es.tabelecimento das condições reais ·de
.saúde que .a população brasileira em sua grande maioria necessita agora,
como a_garantia da continuidade da expansão da democr,acia brasileira.· Neste sentido é preciso esclarecer o que- se ente;1de por Saúde,· para não se reduzir o· conceito ao termo médico como aconteceu históricamente nas pol íti'cas de saúde e como vem acontecendo .em· pronunciamentos, discussões,
propostas e decisões normativas ·tomadas por órgãos oficiais encarregados.
da ·política de .aç:ões. médicas, seja da .área de Saúde Pública, seja da área da
Previdência Social.
A ·política de saúde na Nova República, se pretende garantir a cpntinuidade e á expansão do processo ·de democratização da sociedade brasileira, deverá rever a cisão hi~tórica construída entre o "setor social" e o '!setor econômica", como condição para superar a divisão tradicional dos-ministérios ligados ao "setor saúde", tornando claro para a sociedade, que Saúqe, enqúanto ·_direito de todo cioadão brélsileiró, não está confinada ao gueto da atenção médica. O conceito de saúde no sentido político, deve ser
visto como fruto qe um conjunto de condições de vida que vai além do setor dito de saúde. Saúde, neste sentido, é expressão coletiva de condições
. objetiv·as de existênéia que vive uma população. Não estamos lidando aqui
com as representaçÕfJS de saúde, popt.Jlares ou médicas, mas com a expressão concreta âe formas de vida social. Neste sentido, a políticà de saúde
precisa ir além da coordenação interna institucional: deverá se articular
com planos e programas que organizem o atual "setor social" como um to•
do e busquem a integração com o processo de deser;ivolvimento econômico
·
como um todo. ·
Sabemos que . a concepção de desenvolvimentp embutida nas pol"íticas
econômicas historicamente desenvolidas no Pa(s desligou o· "desenvolvimento econômico" , visto como crescimento econômico ou simples expan- ·
são da capitalização das atividàdes econômicas, do "desenvolvimento social", ·
ou seja, o conjunto de pol ítícas sociais que pudesse- assegurar a particippçãó
aüva da população trabalhadora nas relações. sociais capitalistas, seja no n(vel
econômico do consumo; seja nos n,veis político e sócio-cultural. Para tais
políticas é para os políticos que as·elaboram; o desenvolvimento social era
um efeito do. desenvolvimento (crescimento) econômico, efeito, aliás ·inques. tio~ável. Deste. desligamento· histórico· resultou a formação de um "setor ·
económico" e um "setor social" no EsJado, no qual a Saúde, parte integrante
-.do setor social, foi sempre o elernento mais súbordinado de um setor já subor8 .
.
.
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dinado. Elemento subordiriado e comp1f:!mentar, i::mbora sem organicidade, do
crescime~to econômico. .
;;
O ponto de partida para novas 5Pol íticas de saúde é a clareza que os
órgãos componentes do atual Sistemc!,;. de Saúde devem ter de que ,-,SaLlde"
aí significa atenção médica (prever.tiva ou curativa), e que este sentido
não esgota a positivdade do termo. O~ as novas pol ítícas de saúde devem [n•
cluir necessariamente outros aspectoi do ''setor social" (nutrição, educa•
ção, habitação, meio ambiente, -etc.),4e qué um pl"nejamento de saúde q'ue
busque eficácia tem que necessariamente se coordenar com os miniàtérios
e órgãos ligados a estes outros aspectosi
Desta forma, não. pode mais haver lugar para hegemonia institucionais
numa política de saúde que tenha novas perspectivas para o "setor". A coord~nação-integração institucional, q~ deve cor:neçar a se expandir a partir
· çla báse do sistema (locais, ·municípiq;, estados, regiões) deve se transmitir
. até o seu topo, e não o contrário, como era habitual na época do planeja"
manto centralizador e concentrador dO'período
autoritário.
Por outro lado, a nova política dê saúde deve incluir a discussão do lu•
gar político da população, através de todos os seus núcleos organizados (-associações, sindicatos, partidos, etc.) nó' planejamento, na ávaliação e no con·
· trole dos serviços médkos em todos <ts ni'veis em que eles são pre·stados, do
local ao nacional. .
· Ít
·
. Este ponto de partida, qual seja; o da participação popular na pol íti•
ca de. saúde em todos os seus passoii; certamente levará ao esclarecimento
de questõe-s que permanecem encobertas nas discussões atuais. Dentre essas
questões, a diversidade de conceitos e de representações de saúde entre os
diversôs · grupos e classes sociais,
à definição oficial .(dos diversos ór.gãos de ·atenção médica) seriá a primeií-1 das questõe~ a ser debatida. Tal debate
não tem encont,rado espaço nas distussões atuais propostas, o que pode
mais uma-vez levar à versão medicali~adora da saúde, embora recentemente
os serviços de atenção médica da p(~vidência social, através do JNAMPS,
tenham mostrado uma atitude de positiva receptividade face às diversas formas
de medicação difundidas na população (homeopatia, acupuntura, fitoterapia), fato que pode ser considerado Úm primeiro passo ~a dernocratizçaô do
setor. Entretanto, resta ainda aus·cultar e investigar as concepções e representações de saúde e doença que grupos~ classes popularesa adotam como suas,
no sentido. de verificar articulações eventuais ou sistemáticas com o sistemà
oficial de serviços de saúde para quê estes, indo mais .ao encontro dessas
·concepções e representações, possaih ter maior eficácia. Neste sentido,
impõe~se o conhecimento sistemático do consumidor dos ','serviços de saúde"
como parte integrante do planejame11::to de saúde, evitando-se a irracionali•
d ade e o desperdício de ações de saú~e (médicas) das pol ític·as de saúde do
passado: O conhecimento fundamentado da demanda levará a uma oferta de
· serviços muito mais adequada e· raciori:al .do ponto de vista médico e do ponto _de vista social. Por ·outro lado; ~~vitar-se~á o autoritarismo médico que
caracte_riza as pol ítiéas de sàdde, abribdo-se a possibilidade. de que a Saúde,
finalmente, mesmo· que no sentido estrito do setor. público ligado aos servi•
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ços médicos (lidando, portanto, muito mais com a doença do. qÜe co~ a
saúde) passe a ser um real direito de cidadania.

2.2. . Direito de Cidadania/Dever
d.o Estado
. .
.

2.2.1. Desenvolvimento dos Direitos Sociais no Estado Moderno

~-

O su rg im e nto dos Estados Nacion~is, com a transição elo feudalismo pauma
ra o capitalismo na Europa, implicou no estabelecimento progressivo
pa.uta de direito.s e deveres entre o cidadão e seu Estado, no reconhecimento
da igualdade humana básica e .na busca de uma participação integral do indivíduo na comunidade, reconhecendo-se, desta forma, o "satus" ·da cidadarifa .
aos indivíduós do "povo".
Este -processo hi~tórico, que vai do reconhecimento dos dir.eitos civis
à conquista dos direitos poiíticos e a luta pela obtenção d~s direitos sociais,
não se deÚ como decorrência natural do surgimento do capitalismo.
.
Podemos afirmar que o cidadão é um corolário do surgimento do capitalismo. Todavia, o pensamento liberal que ·embassava a criação d9 .novo·
Estado era ao mesmo tempo revolucionário, enquanto estabelecia os princí•
pios universais de· igualda1e e liberdade, e profundamente anti-demo~rá~
tico quando os restringia exclusivamente aos direitos civis ..
A conquista dos direitos sociais, .ao· contrário, não pode ser tributada
à burguesia revolucionária, más às lutas travadas pela classe trabalhadora em
torno da ampliação da noção de igualdade civil para uma igualdade na ·apropriáção da riqueza social.
·No entanto, a conquista dos direitos sociais passou por trajetórias pol íticàs tão distintas que podemos afirmar terem sido conformados pelo menos
dois padrões clássicos de cidadania.
·
No primeiro caso, as lutas da classe trabalhadora pela ampliação da. cidadania restrita ·aos direitos civis passou, em primeiro lugar, pela conquista dos
direitos políticos. de org<1nização, sindicalização e sufrágio "universal" (mas·
culino) para, éomo co·roamento deste processo, alcançar o .gozo dos direitos
soc.iais. Esta hfstória de 3 séculos de reformas no interior do ~apitalisroo concretizou-se ·no formato do chamado Estado de Bem-Estar Social (Welfare ·
State), no qual reconhece-se o dever do Estl;ldo de garantir as necessid,ades
· vitais de tÓdo e · qua.lquer cidadão. Tratou-se, portanto, da conquis'ta da cidadania plena e universal,. que ocorreu logo após a 2~ Gçande Guer-·
ra Mundial, em estreita compatibilização com as alterações propostas pela
pol l'.tica econômica keynesiana, para a qual a intervenção estatal na econo- ·
mia e na sociedade era vista ·corno a forma necessária e conveniente à etapa
monopolista do capitalismo.
Outra trajetória seguida píJra se alcançar os direitos sociais é, em muitos •
aspectos, distint~ deste P.adr.ão enunciado. Nesse outro caso, os dirnitos so- ·
dais foram garantidos pelo Estado, não como· resultado da conquistá de
reivindicações reformistas da classe trabalhadora, mas como decorrência
de fatores, tais. como: ausência de uma burguesa revolucionária apagada ao libe 0
ralismo;• presença de um Estado forte que via na política social um instrú-
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rnento de controle da sociedade, esp~cialmente da clàsse trabalhadora; movimentos sociais dos trabalhadores insGficientes em força,•número e constância.
. · Neste sentido, os direitos sociai{ foram viabilizados em grande parte como um projeto de dominação e de r"?strição aos avanços políticos das classes
subalternas. Conformou-se uma mi,dalidade de política social na qual a ci•
dad·ania está vinculaqa a um mode.lo de seguro social, sendo portanto os
direitos sociais assegurados de form~ diferenciada àquelas frações da classe
trabalhadora inscritas no sistema fi'revidenciário. Como os benefícios são
proporcionais às contribuições pretéritas, além de não se assegurar· o dever
do Estado e. a universalização do d-treito, o próprio mecanismo previdenciá·
rio· torna-se
um perpet• ador das desigualdades.
.

2.2.2. Desenvolvimento •dos D ir~it.os Soe iais no Brasil
No caso brasileiro; o des(!nvolvf~ento dos direitos sociais a~semelhHe
ao. segundo padrão que mencionam'Ôs, no qual a conquista d~ cidadania
dá de forma a fragmentar a classe trabalhadora, concedendo benefícios
como privilégios de cer<tas frações, êomo parte .de um projeto autoritário· de
corporativização do movimento operjrio e sindical.
Embora existam diferenças qua'r1to às lutas empreendidas pela conquis;
ta dos direitos sociais em setores especi'ficos, que corresponderam ínclu·
sive a maiores ou menores avanços ria legislação social brasileira, certo é que
da l? à Nová República observamos a consolidação de uma postura dis
cricionária, cooptativa, centralizadora e privatizante na atuação estatal nc
ca.mpo das políticas sociais. Até a· Primeira ,República a posição liberal do
Estado oligarca, consolidada na con,stituição de 1'891, implic-ava na sua nãc
. intervenção nas questões sociais, o que tornava a legislação já i'!Xistente nê
área trabalhista (jornada de trabalho., férias, trabalh.o do menor e da mulher
leis.de acidentes) inócua ..Foi a partir dos anos 30 que efetivamente se consoli
1
dou um proíeto social estatal, embora a previdência social tenha surgidc
na forma de Caixas de Aposentadori<1s e Pensões deste 1923.
No setor de Educação, a partir,da realização da IV Conferência Nacio
nal de Educação em 1931, um grupo de educadores assinou o "Manifest<
dos Pioneiros da Educação Novà" g.ue representou o auge da luta ideológi
ca na busca da universalização do direito à educação. O manifesto conside
rava que, embora o Estado não tivesse condições de implantar o monopó
lio da educação (basicamente nas mãos da lgreja•católica), deveria concre
tizar o direito de todos à educação, :assegurando às camadas menos favoreci
das· o ensir,o público gratuito, obrigatório, leigo e em igualdade de oportu
nidades 'para homens e mulheres.
·
A luta empreendida pelos· pioneiros da educação _refletiu• seus êxito
. na Constituição de 1934, .::om exc~_ção do ensino religioso que permanecei
facultativo. Mas, três anos. depois, c<;>m a instalação do E;tado Novo e a prc
. mulgação da Constituição de 193~ minim,iza-se o dever po Estado com,
educador. Só com a..volta da normalidade democrática, a Constituição d
1946 retomou os princípios inspiradores da íuta dos pioneiros. i= icoLt ai
··impresso que a ed~caç~o é um.dire)to u~iversal e é dever do. Estado a prei
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t3ção do ensino. primário gratuito para ·todos, a organização do sistema
educadonal de forma de~centralizada e a previsão de recursos mínimos para
que o direito instii:u ído fosse assegurado. A luta ideológica passou a ser
travada em torno do possível .mon'opólio ou não·do Estàdo face às institui·
<;;Õ?S· privadas de educação, debate que se prolongou até o início do perío- ·
do autoritário, no qual a política social como um todo sofreu um rediredo•
hament6 erri função da centralizaçãp, da privatização e de sua diminuição
. no orçamento público.
·
·
Esta .história d.a luta pela cidadania n·o sétor educacional é impor;.ante.
·de -ser lembrada porqu_e a retomada do curso democrático _no mo:f.cnto.
atual vai .encontrar os· setores sociais com difenmtes legados hi'stóricos.
No caso da saúde, segundo ensaio· de Murílo V. Bastos, a primeira Constituição que define as responsabilidades do Éstado é a de 1934 no que se refere~·.
.
·-

legislar sobre: normas de assistência $OCial; estatísticas de interesse
coletivo; o exercício das profissões. liberais e técnico-cienti'ficas,
.... cuidar da saúde e assistência pública .
- fiscaÍizar apliçé}ção das leis sociais (cemitérios}.
,-:. garantir, na legislação trabalhista, a assistência médicà e sani'tária ao
·
trabalhador e à gestante.
. Incumbe à' União, Estados e Municípios:·
·- estimular a ~ducação eugênica
- amparar a IT'àternidade e a ir,fância
- adotar medida~ legislativas e administrativas tendentes a restringir
·a mortalidade e morbidade infantis; e de higiene social, que impeçam a
. ,propagação de doenças transmiss{veis . ·
-. cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos sociais
a União organizará o serviço nacional de combate às grandes enâemias·
do País, cabendo-lhe.o custeio e direção técnica
·
obrigatoriedade do amparo à maternidade e infância, para o que a
Uníão,'os Estados e os Munici'pios desti;iarão 1% das rendas tributárias
- ;egulaménfação da prova de sanidade f,ísíca e mental dos nubentes
- uso de parte dos fundos de educação para assistência alimentar, dentária e médica
·
· - _regulament'ação de utilização de. terras públicas em regiõe~ defrontei.· ra (vigilância sanitária}
·
·
- garàntia da áposentadoria aos funcionários v i'timas de acidente no trabalho ou atacados d.e doença contagiosa-ou_ incurável. •
Já a Const(tuição do Estado Novo, ~m 1937, restringiu a competência
anteriormente mencion(¾da:
·
-· à União: legislar sobre as normas. de defesa da proteção de saúde; espeçialmente da saúde da crian~a
- aos Estados: legislar para suprir deficiências· loc•ais em ass.istência
púbi'ica, obras de higiene, casas de saúde, cl(nicas,. estações de clima
..
e fontes medicinais
· 12
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aos rnunicípic;>s: a adrninístração,~os cemitérios.

à legislação do trabalhÓ: prestação de assistência médica ao trabalha·•

dor e à gestante e o repouso antês e depois do parto; garantia do exer·
cfcio das profissões liberais só Jrara brasileiros natos e naturalizados.

t
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A Constituição de 1946 atribui à Úníão a organização da defesa perma•
nente cor.tra as. grandes endemias;. a leg1slação sobre ~eguro e previdência so·
ci_al, sobre a defesa e !i)roteção da saúJ!e, sobr_e o exerct'cio das profissões,
sem exclusão da legislação estadual supl~tiva ou complementar.
Assegurou a autonomia dos munit:ípios quanto à organização dos serviços públicos locais sem especificar os;·serviços de saúde e assistência. Assegurou o direito· à assistência sanitáril, inclusive hospitalar .e preventiva ao
trabalhador e à gestante. Restabeleceü"'( artigo da Constituição de 1934, que
.torna obrigatória a assistência ·à mat'~rnidade, infâncià e ado'te.scência, e .
os vencimentos integrais para ·aposen;t;,adoria para funcionários por ~ciden•
tes ou moléstias profissionais, contagiosas ou incuráveis.
A Constituição de 1967 introdwtiu as inovações de organizar a po!Í•
eia federai 'para combate -ào tráf\co ;,de entorpece:ntes; a competência da
União para estabelecer planos nacionait de saúde e celebrar tratados e convênios com Es.tados estrangeiros e orgçinizações internacionais," além de permitir a colaboração entre entidades religJpsas e o Estado. Assegurou. autono•
mia municipal quanto à organização dós serviços públicos locais, facultando
aos três níveis da organização (União;, Estados e Municípios) a arrecadação.
de taxas pela de utilização dos serviços públicos. Ficou-lhes, no en'tanto,
· vedada a criação de impostos sobre os mesmos. Assegurou o direito à âssistência ·sanitária, hospitalar e médica preventiva ªºs trabalhadores atravês
da previdência social.
•~
Uma breve revisão de~tas Constituições pode mostrar-nos que a legislação sobre a questão da saúde foi de evolução lenta, .de natureza vaga, e ~e
caráter discriminatório. Não se alcançou eri1 qualquer momento imprimir
na Carta Magna o direito· à saúde col']lo inerente à cidadania e o dever do
Estado na §arantia do seu gozo. ·
· Pelo contrário, a assistência médíca foi garantida àpenas aos trabalha_.
dores e dependentes vinculados ao sistema previdenciário, criando uma situa:
ção de pré-cidadania para todos os :demais brasileiros quanto ao direito ·
à saúde.
·
.
:
, A crescente ampliação da cobertura previdenciária não..ipode .obscurecer esta lacuna, na medida em que está patente que a garant'ia do direito à
saúde nunca foi con~ubstanciada como dever do Estado, más sim como
· -decorrente· da contribuição individual ao seguro social; mesmo no caso
dos beneficiários da Previdência jamais. foi estipulada uma percentagem
da receita destinada às despesas médica$.
· . Na· medida em q_ue o sistema. pr,wvidenciário foi se tornando altamen•
te centralizado ·no período autorítário, excludente na participação dós usu-·
ários na su.a gestão e voltçido pàr'a a compra de serviços médicos aos empre•
·sários da saúde,. acen~uaram-se ·as·iniq.µidades no ·acesso aos serviços de saú•
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de·. Além de serem preservados serviços diferenciados para miliatare~ e fun·
cioná.rios públicos, foram criados sistemas complementares de prevídênca e
assistência para os .executivos das grandes empresas estatais.
Desta forma, aumentaram as -desig_ualdaçles _no atendimento médico-hospitalar. Ao lado dos trabalh"adores desempregados ou subempregados, aos
. ·quais não foi. garantido sequer o acesso aos serviços, em vista das cara.cterís. ticas assumidas pelo sistema previdenciáçio, ampliaram-se as desigualdades
en,tre os que dele fazem parte, discriminando o acessei aos- se-rviços por parte
dos tnibalhadores rurais, da população que vive na periferia das metrópoles,
dos que habitam as regiões mai.s pobres.
? ·
· ·A política social, .que deveria se pautar pelo dever do Estado na garantia.
do direito à sáúde de. forma universal, equânime, redistribuitíva e descentra• .
lizada conformou-se de modo invertido: o· direito é só para os segurados e os
serviços são fornecidos de forma a aumentar· a desigualélade, a regressividade ·
e a centralização.
·

,
'

.J.

2.3. Dever do Estado

. .2.2.3: Crise·Econômica e Transição Política
A profunda crü,e que ·atingiu-a economia mundial a partir dos meados
dos imos 70 e persiste até hoje, tem atingido o setor saúde tanto pelo lado do
aumento da demanda, com a pauperização dà classe trabalhadora e a elevação do desemprego, quanto com rel:1ção à" oferta d0s serviços já que a política recessiva pautou-se na redução dos gastos públicos na área social..·
Esta crise econômica acarretou como cqnseqüS.ncia o r·essurgimento de
teorias e políticas de. cunho neo'-liberal, que lutam pela derrocada das pol í• ticas estatais identificadas com o Estado de Bem-Estar Social, já .que vêem
nestas medidas·um fator de aumento da crise fiscal do Estado..
No entanto, o "umbral de cidadania" aportado pelo conjunto de pol íti·
. cas s~ciais para todos os cidadãos dos países do capitalismo avançado, apesar
·das flutuaçõ~s do sistema, tem sido preservado, já que corpÓrificou-se numa
pauta de direitos adquiridos e deveres do Estado, diHcil de ser eliminada sem
·.
resistêr:icia e conf)itós de conseqüências irnpre·1isíveis. ·
Nos pa(ses periféricos, como este limiar. de cidadania não se conformou a
· não ser no caso da saúde, com políticas "corporativo-previdenciárias" ou me•
· d idas áe saúde P,ública destituídas de sistematicidade e organ icidade necessárias para criar um sistema públíco e universal de saúde, a fragilidade.das ins·
tituiçoes dos setore.s so~iais é imensa neste momento de crise.
Por outro lado, o esfacelamento dos regimes autoritários e a retomàda
. do processo de democratização coloca a· questão social• como prioritária
na estabilização da transição iniciada. A dívida social acumulada durante toda
a nossa·h,stória e·ª deterioração da qualidáde de vida, conseqüente de um de•
senvo.lvimento perverso implementado nos últimos anos, tendern a tornar a
situação pol ítiça i11stável e explosiv~, enquanto rião se resgatarem as necessidades e .direitos sociais básicos do cidadão. É ·por isto' qu.e nossa luta pela de·
· mocracia tem que estar centrada na conqu.ista dos direitos sociais u·niversais.
A privatização dos .serviços sociais significou a sua subordinação ao eco·
. 14
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nômico, e este é o momento de re~!Jatar o caráter de bem·público inerente
•
Não se trata apena·s de direcionar a política social para o atendimento
das demanda.s acumuladas, por mef(l de medidas de racionalização e afiei•
ência da estrutura atual, face às corffingências impostas pela crise econômica
Não .será trabülhando na. margem datcrise econômica que será consolidado e
processo democrático, mas sim expj;t>dindo o estado de mal-estar brasileiro
que se poderá encont,rar a saída para nossa economia.
O projeto de pol ítca .social dem"pcrática passa necessariamente pelo roll1
pimento das concepções .tradicionais que, ou subordinam. o desenvolvimentc
socia ao econômico, ou os colocam\como polos antagônicos. Passa tambénpor restabeleéer o·papel do Estado, e:fesv incu lando suas instituições dos estritó
interesses de acumulação para restaw·itá·lo nas suas funções públicas.

à concep.ção do social como direito cfb cidadão.
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. A garantia dos direitos sociais é'\corolário do dever do Estado. Assim ser
do, trata-se de redefinir as relaçõesJstado/Sociedade nestn nova conjuntura
adeq1,1ando. o aparelho in~titucional às funções públicas.
O recrudescimento· do liberalis•~o vem procurando falsear o debate en
torno da proposta de desestatizaçãp. Na áreç1 da saúde, admite-se o dire!to ,
· saúde, r;nas afirma-se que .ele não' implica no dever' dõ Estado;· mas da /'so
ciedade".
<!!
•
1
Torna-se necessário.desmistificé!r a falsa oposição estatização versus pri
vatização, assumindo que a intensã intervenção estatal ocorrida r:ios ano
autoritários subordinou-se aos interesses da acumulação, caracterizand,
uma s.ituação ao mesmo tempo de* estatização çla sociedade e privatizaçã
do Estado.
·
·
,
Assim, não. se trata de privatizar o que é estatal, mas sim devo:ver ã ei
fera pública serviços e atividades esse,nciais que foram privatizados.
Em outras palavras, constata-se que nem tudo que é estatal é públ
co, compreendido como instituições e mecanismos votados para o bem-este
social e.com visibilidade suficiente pâra permitir o seu controle pela sociedac
·civil organizada.
·A privatização dos serviços essenciais foi possível na medida em que. é
formas de representação dos interes~es da sociedade foram cerceadas e subs1
tu ídas por-vinculações diretas entr~ os setores capitalistas e. as instituiçõ1
estatais.
·
,
·É fato notoório na assistêncià médica previdenciária'lque esta assoei
ç,ão propiciou não ·só uma sangria de recursos atravé.s do mar· de fraudes
corrupções, mas, talvez, o mais grave, a subordinaç;ão da· política assiste
cial aos interesses privados, acarretar:ido um sistema de serviços altamente co
• centrado,· oneroso, especializado, r,. descoordenado e. potencializador d
· iniqüidades.
'.;
·
A saúde; e portanto a assistêncit, compreende serviços essenciais.e não p
'
dem ser vistos de outra forma• que como um bem público. Seria isto a esta
'7ação ç!Õ Sistema Nacio'nal de Saúd~? ,,
.
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Não necessariamente. Há que se considerar que a situação consolidada
garante atualmente ao E.stado (via reursos· previdenciário.si o controle financeiro, ma·s· não se passa .o mesmo com a oferta· de serviços. Toda a política
de sucateamento dos serviços públicos· redundou no incremento dos serviços médico-hospitalares privados, que· hoje : mántém o predomínio indisc.utível na oferta destes serviços. No entanto, ·a·mera constatação do predomínio dos· serviços privados não é argumento suficiente para que se abandohe a estratégia de socialização do se:tor saú'de. E necessário av.aliar que a si. tuação atual, ainda que sendo- um dad.o çrucial, foi ·produto d.e uma
. vontade· política e,. portanto, pode ser revertida por adoção de outro;:pro."
jeto político. 1: indispensável retomar com seriedade e serenidade a discus- ·
são deste projeto; que durante tantos anos conseguiu agregar opiniões de caráter técnico e político, avaliando sua pertine.ncia para a etapa atual.
·.
Outra posição já conhecida busca definir. o papel do Estado como for- ·
muládor da Política Nacional de Saúde, a ser executada de forma pluralista (ver lei 6229 do Sistema Nacional de Saúde). Parece-nos que seria ingênuo e _pouco .condizente com as análises anteriores, defender. e~ta proposta
cómo o grande projeto da Nova República, quando sabemos que a lógica da
'·-ac_Çimulação,'· sem um .controle público, entra necessariamente em choque
_,_•~-COíí) as necessidades sociais.
P.or outro larlo, torna-se necessário alterar o próprio aparelho estatal
·conformàdo nó autoritarismo, para que ~le possa vir a ser permeável ao
· controle da sociedade. O pluralismo
oferta dos serviços _não exclui a
noção de uma· direção estatal, democrática, .mas com meios efetivos de
controle.
·
·

,,
"li'

,:·'

.!

Já existem experiências· na sociedade brasileira em que serviços essenci•
ais, como os tran_sportes e telecomuniéações,-são monopólios estatais, sendo
a prestação de serviços. realizada· por ·empresas privadas considerada uma
concessão. Neste caso, o serviço é assumido como bem público essencial,
p·ermitíndo .ao Estado mecanismo·s leg·ais de contrôle e intervenção sobre os
prestàcjores privados:
.
.
- .
'
É claro que
o
outro
fado
da
medalha
é
exatamente
a·
democratização
.
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Há que se criar mecanismos mais adequados à nova relação que se· pro-

põe a es.tabelecer uma pol(tica social democrática. O controle financeiro é necessário mas. não suficie·nte,' tornando-se imprescindi'vel a redefinição jurídica·
desta nova relação.
.•
·

í;'.

·'

na

Um' outro ponto importante é que o dever do Estado na. garantia dos
direitos· sociais vai ·implicar necessariamente no rompimento desta pol (tica
social restritiva em direção à universalização da cidadania. Ora, parece-nos .
impossível pe·nsàr que tudo isto ocorra mantendo-se a estrutura atual da
Pr~vidéncia, na qual. o sistema reduziu-se a uma função bancária de compra
de serviços. Por mais que se controlem as fraude$, os domandos, que se
estabeleçam parâmetros e se redirecionem os recursos previdenciários,
isto tudo ai'nda ·sigi:iifica mecanismo -limitados, inerentes à estrutura e funções atuais da Previdência Social.
·

do próprio Estado; para que um c~ntrole social efetivo s·eja exercido,' de
maneira transparente, desconcentrada'e descentralizada.
Assim será possível redefinir a;pol ítica nacional de saúde de maneira
efetiva, atribu-indo ao Estado democrático a competência não só de norma•
.
tização e financiamento, mas de real,controle e dever de assegurar a univer·
salinção do direito à saúde.
·
Muitas dúvidas surgem quanto ~o encaminhamento desta propos1çao,
dado o nosso desconhecimento da t,9rmulação jur(dica e institucional mais
· adequada ao setor saúde. Não sabemos, por exemplo, que implicações o mo·
nopólio estatal com concessão acar~.etaria no nível administrativo num se·
tor como o nqsso, em que a .prestaç~o de serviços ainda é fêita sob a forma
de múltiplos ·pequ·enos produtores isolados. Não 'sabemos ~ambém como
criar estruturas estatais mais democrãticas, como descentralizar e, ao mesmo
tempo, como manter a· integração do ~-istema.
·
·
No entanto, estas dúvidàs não ,,,devem paralizar-nos porque a ~ua pró•
pri.a constatação. é o maior sinal do 3vanço da luta política em direção ao
direito à saúde.
·
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terísticas que a~sumiu obs óltirr1qs ~nq:s, .{ respqrisávef pet4~\Silladro: .sà~jtá•·
rio extremament~ diversiJicado ~P. Pélís,:.en1~r~ a:s reg_iões e enf~~· os s~gm.~níR.s
_da população, convive~90, lado;·(~.!aµp; f~rmás d~ :,adoecei),;)tle mo.rr,i: de•.
j;.,,
terminadas pelas péssimas cqni;i1çoer d,~, li~a da: pppulaçapj:é pela f<>.rrna
. em qi~~ ~e,•,~:~,~~i;i~ol~1~r~,r ,!,!ld~-s~ri~H*ª·~~9,::i~' ~~•cc:t9dl~ões <,te .~~~bal~o;. .
1
,~ara ate.néier àsl demamdas
pjor serv,1ços ·rnéd1qos,
·de$Elnvplveu,se:a
:a~.al ,.,.;,t..
,,,,.i:. ,-~,,
,.~/:,1, '\
,.).Aflií,':"-""
i. __ .,...,.,._,•,...~~:YJ
rede de serviços, ~m que o ~~tadp;is~1orn9u o·pr1í\~1pal::age~Je;deyaat,ç:ao·~ ' ·
de distribuição de recu.rso~ :prov~nientes (de Imp~'.~tos diré\9~_ e',J~ifé?gJ, _. ,
. enquanto vários órgãos oficjais ·a.rirve!l",f~q(r;aJe;-regjc;;nafassi:1iJfii' r~spq@ioi- ,;; ,i:
lidades na o·rgariiiação dosiservi;ços:.:MS,1 ~~AS, ~.EC;.Eic~.!ftn atnda'sé[V.i• ;:
çós espêciais para os furidob,!rtots 1pú_l:>lico:stcívi's;e Í)1ilit~res;;Í!Xll~- os'.escolates, ~-J
além, das ativid_àâes de fiscalf,zaç.~o: dôs 'e'teitqs ~as :~ondiçõe~~~:trabaJtfo, ;d.às
condições de saneamento.e d~'rtie)~. tjµe e~~ão n;a d!lf?enclênéit~"ô MT e.do MI.
N0 entanto, em m~io à'.,djÍ,~r~idatlé' ln'stitl/bioÍ\al ptedôAA\fríâ, em:~terr:i,Qs -,
1e recursos orrecadado~ e ~e,rvi9ds:p~esta~cf ·~ ~·r~vidênc-1~,,!§'ócial~ 'embó(a
~ão haja u_m~ d7finiçã~ ,çlar~,1dl3J:~'.a(ç_eJ~;d~{r~:~t;!JSOSJP~vid~,(!,ti~.rios S,:,r ªe'!· ,
cada à ass1stenc1a méd1ca,1 ob$ervando'se u'ma te.nd,e,nc1a clA'~.!f~ente. r:ecess1va ê:J
nos últimos ano~'•, ,. ;·; ~·:~•" :· H'' •;: .·\! , ,· . , ,1
f~:. ·:.~-: fi<'C':'.,·- ·.:·:~,./;~;<t,.J~~~· ;jfi
No ni'vel da' prestação dt:1' 'Sf)IVÍÇQS, prir:icipaÍÍne:ihe aquêlés desti.nados âos
previde~ciári?s, pr~do~J"ª~.::as ~Í~te,l~açà~} ~ó~pit~f~rês,. afiv,:~ d? pd.~'tr~:tQS
da Prev1dênc1a Social cQm os-produtores pnvadds de serv1ços:-'illti':saude';-em de•
trimento das alte~n~tivá~ Pf~Pr~s qaiPrevJ~ê,np:ja e:_pos, serl~~~ p(IMçps;érn
· geral. . ,
: -..• ;>. ·<;": ,:. ,fY ,.i,]} -_( "': '.l : :tr 'T.. . " ,..;,~Í1{
. : :_. :..i'l;, ,
·
A diversidade dás ft;tntes de r~clirsos, ;~em como â:concqmitância de'di•
ferentes fgrmas·para su.él .a{cicaçã,p, ;têm sjçlo· r~:spônsâveis'::íilli, desigualcláde •·
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·des da população como um todo, tem sido objeto de discussão nos últimos
três anos e mais intensamente neste momento. Se dia"te da sit~ação pc;,I ítica e
social presente não é possível, ainda, pensar-se numa mudança que rompa
com os con<;licionantas sociais e e.conômicos dos. baixos nt'veis de saúde e com
as atuais fontes de financiamento, assentadas majoritariamente em recursos
captados através da contribuição dos previdenciários, tem surgido entre os
.especialistas da área de saúde, parte deles incorporados ao aparelho de Es·
tado, propostas mais "viáveis" para a reorganização dos serviços de atenção
médica.
Essa reorganização busca a redefinição dos papéis institucionais, tendo
por base algumas diretrizes: universalização e equalização do atendimento ã
saúde; descentralização na gestão dos serviços; integração institucional entre
os vários órgãos e entre os vários níveis de atenção; novas relações entre os
serviços públicos e os privados; definição de uma política de recursos huma·
nos e de ciência e tecnologia; e desenvolvimento de formas de participação
de profissionais e usuários nos serviços de saúde.
·
Embora em termos concretos a diretriz de universalização pareça desenvolver-se com a incorporação crescente de novos segmentos da população, o
c1cesso aos serviços, por parte de cada segmento, se mantém diferenciado,
impêdindô a realização dãperspectivaâe eqüidade nt> direito aos\ serviços de"
saúéle. A resolução dessa questão depende fundamentalme'nte da definiçlo
e concretização de uma política diferente de financiamento no setor, dt
uma distribuição mais equânime dos serviços no território, bem como de
uma redefinição dos papéis institucionais, a partir de uma correlação de ·
forças diferente entre os vários interesses presentes hoje no setor de presta•
ção de serviços de atenção médica.
A descentralização, por exemplo, tem sido entendida de forma parcial:
.como desconcentração na execução, não apontando para a descentraliza•
ção das decisões da política de saúde, onde o "nacional", o "regional", • o
"local" possam ser articulados de maneira a atender mais adequadamente
às necessidades gerais e particularizadas de cada ni'vel. Outra forma parcial
de atendimento, diz respeito à negação da autonomia financeira de cada n(vtl.
preservando a situação regressiva em que se encontram os n1'veis regional
o local. Outras concepções ainda reduzem a descentralização à simples "11t1,
dualização" ou "municipalização", acabando por "desresponsabilizar" o
nível federal, sem conseguir estimular e assessorar tecnicamente os n(veis ts•
1
taduais e municipais, para que estes desenvolvam experh!ncias
condi•
ções mais satisfatórias, evitando que se chegue a situações graves de Htrantu~
lamento dos serviços, seja por falta d.e recursos financeiros, t,cnicos eu
humanos, seja pelos conflitos políticos locais. Entender parcialmenti I dts·
centra.lização é também reduzi-la ao poder executivo. sem lançar os que•
tionamentos para o poder legislíttivo em n(ve! federal, municioal, tstaduaL
Por último, é importante lembrar que as experiências das Comi.ss6es Regiofttis
lnterinstitucionals de Saúde. (CAIS), Comissões Inter-institucionais de S1\l•
de (CIS), Comissões locais lnterinstitucionais de Sallde (CIMS), e. outro$
simih1res. Dada a precocidade de liUa existência, ainda_ nio chegaram ·•o
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p~nto de demqnstré!~, ~1.i,t9j9rq}~;.1e,,~Fçis~o ~!eguran~Ji;:quaõtqB~~i.~:i:tê~.· ,
CIB ~e recursos,~u~ ~s(pr9~es1~s~,d,i~eJ<1,elé!/1~,,o.~;evesq:;jJ.giel~f;f.J?QFi&IC,i ;:
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h191ene e segµr,nça dp Jr~!>é!l~q nQrrylS tes,a pr,~Aostâ de..f~~·ao tem~me.r.e·c,do
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lho, de Estado, seJa de -p~rte de sindicatos de tra.ba.lhadol'.ijJ~e de assoc1açoes ,;
de
profission
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daJrh.'.~io'lÜn,té.
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públicas de financiamento. Quanto às formas-que essa participação poderá
assumir, bem como em que nível ela se daria, os documentos apontam para as formas organizadas da população e dos profissionais (associação de mo•
radores, associat;ão de profissionais, sindicatos de trabalhadores) e propõe
a participação nas CRIS, CLIS, como canais adequados para exercícios do
controle sobre os serviços de saúde. Um aspecto a observar é que a parti·
cipação ne:;sas comissões é insuficiente, devendo se pensar na particip.ação
nos próprios serviços também, inclusive .nos privados contratados
e conveniados. Além desse ponto, é preciso lembrar que mesmo nas propostas mais avançadas, a participação ainda é vista mais como um instrumento de controle e de fiscalização e pouco pensada como participação
na decisão sobre a política de saúde a adotar, na alocação de recursos
e avaliação dos resultados.
'
No que diz respeito a recursos humanos, as diretrizes sugerem a im~
plantação de uma política vsando: implementar .as carreiras profissionais, melhorar e equiparar as faixas salariais, criar novas condições de
trabalho para evitar a migração de pessoal para os grandes centros; preparar os recursos humanos, técnica e conceitualmente, para as exigências da política nacional e de suas particularizações a nt'vel local, para o exer·
~~c:r 'Cl~ÍO
ltiprofüsional, para-a pârficir:ia-ção -dos ·usuários, bem como para
revalorização do trabalho no setor público lidando com os conflitos advindos de um discurso liberal que não corresponde ma.is à realidade do setor.
Propõe-se à formação de centros de desenvolvimento de recursos humanos
nos serviços públicos, bem como o estímulo para que as instituições de ensino nos vários níveis adaptem seus currículos e conteúdos para uma formação mais adequada e ainda, que assumam responsabilidades na reciclagem
de educação continuada.
Dada a situação de extrema dependência externa do sistema de saúde
no que diz resp.eito à tecnologia (equipamentos e medicamentos)' e a incor·
poração de tecnologia de acordo com interesses que não refletem as necessi- ·
dades da população a s.er atendida, as diretrizes nessa área, apontam para a
definição de uma política de produção de insumos básicos no País, para a
criação de fundos de pesquisas alimentados por diversas fontes e vinculados
aos MS, permitindo-se a absorção de tecnologia mais simples até as mais
avançadas, desde que sob controle de um sistema mais racionalizado.
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Ei:sai: dii:torçé1ês, por sua v@z, ao ~rem analisadas no Interior fje pro•
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postas de reformulação da política de saúde, são vistas a pàrtir de ques-
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3.3. A. reorganiiaçãQ dos Serviços de Saúde: Posicionamento
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O perfil da organização dos serviços de saúde do Pi11·s apresenta um delineamento bastante ch1ro, sobre o qual há consenso: suas principais carac•
terísticas residem no alto grau de privatização dos serviços de assistência
médica, sobretudo hospitalar, acent1,.1ada desigualdade na sua distribuição
e profunda· disparidade entre o padrão de oferta desses serviços e a realida-
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Pública, como .o setor oúblico não é sequer pensado em termos de uma no•
va estratégia que lhe tire a marca de ineficiente, ocioso, oneroso e sobretudo como campo de ninguém.
Nenhuma das ... propostas - fusão, articulação -inter-.institucional, e defesa da atual estrutura - enfrenta essas questões a fundo e, principalmente,
não explora canais institucionais que possibilitem uma efetiva descentralização do poder decisório, spbretudo de alocação de recursos na área da
saúde, via por excelência de reversão das atuais tend&ncia. Mais importan•
te que a fusão (que pode facilmente levar a uma nova centralização e tecnocratização das decisões) é a descentralização e o conseqüente aumento de au•
tonomia do poder local frente ao central.
·
Claro está que esse movimento implica em sérios riscos a serem enfrenta·
dos, que vão desde a composição de forças políticas loçais até a falta de in•
fra-estrutura de serviços em grande parte das regiões, para não falar dos recursos humanos - em termos de quantidade e formação. A esse movimento de
descentralização deveria corresponder uma política efetiva de integração da
atuação dos ministérios que direta ou indiretamente tenham a ver com o setor de saúde, bem como uma competente assistência técnica do nível central
para o local.
Levar em conta esses fatores é condição imprescindível para que se for·mylem~diretrizes políticas para a área da saúde, que sejam capazes de re. presentar um efetivo fortalecimento do setor público da serviços, que não se
restrinja a um mero aumento quantitativo de sua base material e de sua
produtividade. Se o problema não -pode ser confundido com soluções puramente institucionais - fusão ou não fusão - ele requer que se reformule
a política de financiamento do setor em termos de sua composição e, sobretudo, da alocação .dos recursos em nível regional, para o que a criação de fundos comuns, agora regionais, seria um competente mecanismo de viabilização desse projeto. Da mesma forma, serviria de mecanismo institucional
que possibilitaria, a par de outros já existentes como CIS, CRIS e CIMS, o
exercício de maior controle sobre o setor privado.
O caminho que deve ser trilhado d o de uma definiçio política pela
opção clara do reforço do setor público - que vài muito além da fusão ou
não fusão das instituições envolvidas - tanto no f"lível do atendirnento de
primeira linha como do atendimento hospitalar. Nesse sentido, a aliança fundamental que tem que ser buscada é a do setor público da esfera do Ministério da Saúde com seus recursos e os próprios do INAMPS - dos quais as
AIS são uma tímida manifestação - em termos de uma nova forma de articulaçao entre o setor público (previdenciário ou nio) • o privado, ao se
perseguir o objetivo da universalizaçio e da eqüidade no acesso à saúde e à
assist?ncia médica como um dos requisitos da condição de cidadão.
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ria, hoje alijada tanto do usufruto como do poder de controle do direito à
preservação, cura e recuperação da saúde. Isto quer dizer, em suma, que se
coloca hoje a necessidade de atualizar a função pública SAÚD.E de forma a
plasmá~la e torná-la transparente a partir da definição de grandes diretrizes
emanadas do Poder Central e dirigidas a ampliar o conceito de saúde, posto
que a preservação desta extravasa os limites estreitos das atividades prestadas
atualmente pelo setor saúde. Deve, realmente, ser ampliado o conceito
para alcançar e abranger praticamente todas 8$ esferas da atividade nacion~.

,

Assim sendo, delimitar a função SAÚDE dentro de uma. nova dimensão de alcance realmente social, implica em abrir o estreito espaço no qual
se dá a discussão atuálmente, de forma que o próprio modelo de prestação
de serviços de saúde, centrado na medicina curativa, passe a ser um ponto
de chegada e não o ponto de partida para a reformulação· das políticas nacionais de saúde, Estas polfticas deveriam consignar claramente não só os di. reitos imprescritíveis e inalienáveis da população quanto à proteção,. cura
e recuperação da saúde no âmbito do setor propriamente dito, senão que
também deveriam mostrar o alcance do poder normatizador, regulador e
de polícia da autoridade sanitária em todas aquelas esferas qe direta ou indiretamente afetam a higidez da população, ainda que isso signifique cercear ou limitar certas liberdades que numa economia de mercado se atribui
a grupos ou indivt'duos.
Ampliando-se assim o conceito de ·saúde, a natureza e abrangência ·
da função pública SAÚDE e os direitos dos indivíduos e da coletividade
ao gozo pleno de um nível _de saúde compatível com a. justiça social e a
dignidade humana, é possível estabelecer uma ponte entre um plano diretor da política de saúde a ser discutida na VIII Confer~ncia Nacional de
Saúde e as necessárias mudanças que a futura Constituição deverá contemplar no rumo ao restabelecimento do Estado Democrático de Direito.
Será também na Assembléia Nacional Constituinte que curciais questões relativas aos poderes até agora atribuídos aos diferentes níveis da organização político-administrativa do Brasil serão debatidas e modifici3das. E
certamente a fixação de esferas de atribuições e graus de autonomia para cada
nível, em relação aos seus poderes legislativos, normativos, reguladores,
coercitivos e extrativos, constituirá o cerne do debate e da luta pela re•
distribuição de um poder historicamente concentrado no Poder Executivo
· ·
Federal e exarcebado a partir da Reforma Constitucional de 1969.
Os resultados dessa discussão, se conduzentes à descentralização e des~
concentração do Poder Federal, terão profundas repercussões em todas as
esferas da vida nacional e abrirão o caminho necessário e urgente para a demo•
cratização da sociedade brasileira; portanto, oferecerá a possibilidade de
democratizar as políticas de saúde, colocando-as efetivamente no plano da
justiça social, em seu nível mais básico e elementar.
A partir daí, será possível realmente formular um plano nacional de·
saúde que em gráus diferenciados de especificidade. se torne de fato uma
grande diretriz políticll válida para todQ o território nacional e para todos
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é a relação das áreas que hoje estão a descoberto: as numerosas grandes endemias, que apresentam obstáculos técnicos para serem combatida!. a ni'vel
local e, portanto, exigem ações multi-institucionais e inter-governamentais; as
.campanhas de vacinação que, mesmo superadas como tais, se incorporadas
à rotina dos serviços requerem enormes investimentos para pesquisa, produ•
ção e distribuição de insumos, soros e vacinas aproveitando-se assim a capacidade tecnológica existente no Pai's; a saúde oral, que precisaria mobilizar enorme massa de recursos humanos, materiais e técnicos para atender
pelo menos uma parte dos quase 100% de brasileiros que atualmente apresentam sérios problemas bucais; a necessidade, enfim, de empreender uma
guerra contra a fome generalizada e o resgate do direito à viçla dos milhões ·
de crianças subnutridas e condenadas à morte ou à precária sobrevivência.
· Os problemas são quase inumeráveis e extremamente graves. E a d(.
vida social, por tão enorme, .torna-se cara em demasia para ser paga de imediato e com a pressa que as ingentes necessidades exigem.
Por paradoxal que possa parecer, as soluções apontadas· centram-se
fundamentalmente num vago direito à saúde a ser viabilizado através de
mecanismos que possam ampliar os serviços de assistência médica por meio
de repasses financeiro_s dos recursos do INAMPS~ ·
Embora as pressões políticas para que isso aconteça sejam válidas e le.·ghímifa, é evidente que restringe em demasia o conceito de saúde e anula
de antemão qualquer discussão no sentido de redimensioná-lo na propalada perspectiva de eqüidade e universalidade.
Examinando mais de perto o problema - e para ater-se tão somente à
saúde no sentido estrito em que vem sendo debatida - cabe ressaltar que
a maioria das propostas tem-se centrado no exame minucioso de variadas
alternativas técnicas com relação a uma destinação mais justa dos recursos previdenciários alocados à assistência médica. Em todo caso, o que
norteia essa discussão coloca, por um lado, o INAMPS como um grande
agente financiador de atividades curativas e, em contrapartida, a .exigên·
eia de uma resposta puramente quantitativa das agências receptoras, sem
que tenha sido observado até o momento um esforço no sentido de
repensar os objetivos e a estrutura operacional do INAMPS para que
também assuma, política e gerencialmente, a ~a participação nas esferas
de prevenção e reabilitação da saúde no seu sentido mais amplo. ·tsto re•
flete-se, em n(vel nacional, numa profunda contrac;tição1 que, no momento, está reforç<!ndo o aspecto curativo dos serviços de sallde, sem que o

efeito qualitativo da amplíação dessas ações esteja sendo cogitado, mes•

\

'·

mo para fins de simples aferição da eficiência e eficácia da co-gsstão em curso,
em relação ao dispéndio realizado.
.
As propostas vigentes, por outro lado, contemplam, embora sem ainda
se efetivar, um esforço por parte do INAMPS no sentido de colocar' os seus
serviços próprios, especialmente hospitais, em condições de funcionar com
toda sua capacidade instalada, hoje ociosa em extremo. Não se tem contem•
piado a necessidade de uniformizar e ampliar a quantidade e qualidade de
serviços d!J n(vol primário (PAMs), visando homogeneizar, na esfera local,
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mento cabal das responsabilidades que lhe foram concedidas e que lhe poderão ser retiradas se não as cumpre segundo as normas conveniadas e as necessidades da_p,opulaç~o.
_
.
, .,
A sena consideração deste aspecto de prestaçao de serviços med1cos do
INAMPS significa reconhecer que, posta em prática, em nada agravaria o
orçamento da instituição a não ser que, após a tomada de posição do Poder
Público do qua~ está investi~o a autoridade previdenciária e estabelecimenta de relaçoes contratuais sobre as bases de um pacto ético-moral, a
questão da produtiv!dade dos_ serviços seja acompanhada d_a revalo~izaçãó
do trabalho d:s equ_1pes de s_au~e e, p~rta_nto, de remuneraçoes condizentes.
com uma ~unçao social da m~1or 1mp~rtanc1a.
.
ainda. outr~s _questoes rel~t1va~ à form~ como é arre~adada a contribu1çao prev1denc1ár1a e sua destmaçao para fins de benefícios, aposentado~i~ e assistência médica. Tem sido ";~ito debatido se a incidência da contribu1çao deve ser sobre a folha de salanos ou sobre os lucros das empresas,
ou outra.s formas que vêm sendo propostas. Na verdade, as soluções a serem
ad~tadas, ~everão sur~ir _do amplo d:,bate nací~nal qUe a VIII Co~ferên?ia
va, prop1c1ar e que ali nao se esgotarao, na medida que a Assembléia Nac10, 11_a1_ Const!tuinte i~ualn,ente as deverá_ contemplar ao discutir ':s direitos so::-- ~..--C.tats~ gerais e particulares da populaçao. Em todo caso, deverao ser os tra·· ~ balhadores organizados, de todas as atividades da vida nacional (e não somente os operários) os que deverão ter voz ativa e voto procedente no se·ntido de
retomarem sua participação plena na vida nacional e no debate e decisão dos
problemas que lhes dizem respeito. No entanto, caminha-se cada dia mais
para _o consenso e~ relaçã? a alg~ns pontos básicos e impresc!ndi've}s à _adequ~çao dos mecanismos financeiros aos pressupostos de universahzaçao e
equidade:
.
.
' '
é preciso d1vers1f1car as fontes tributárias responsaveis pela receita
previdenciária, hoje centrada exclusivamente na folha salarial (até
20 S.M), de forma a diminuir sua vulnerabilidade a conjunturas
recessiv?s· ,reduzir sua regr~ssividade e desonerar a folha salarial, o
que prejudica a empresa nacional;
é necessário contar com recursos fixos para desenvolver uma pol í·
tica de saúde consistente, quer sejam orçamentárias, previdenciárias ou provenientes de fundos especiais, de forma a superar a si•
tuaç~o atual de indefinição.
.
1: poss1vel, como vimos sumariamente, redirecionar o INAMPS para
que, sem ônus maior, seja colocado a serviço efetivo da população. É diferente com o Ministério da Saúde, pois neste caso uma verdadeira revolução dever-se•ia operar para que apenas as funções que hoje legalmente lhe
competem possam ser exercidas com um mínimo de seriedade, eficiêntià
e eficácia. Muitos são os exemplos que podem ilustrar a quase total incompetência que, pela falta de um adequado financiamento, ostenta o MS.
Eotte outros, podem ser lembradas as quase heróicas condições em que trabalham as sofridas equipes de combate às grandes endemias; a inq1.1alificável e dramática situação de seus hospit11is psiquiátricos, conhecidos pela sua
30
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ção.( * ) A pergunta que cabe fazer é se a reconceitualização da saúde nos
termos termos já vistos significa também integrar as atMdades dessas Ot1tras
instituições - particularmente dos Ministérios do Trabalho e da Educação e,
portanto, suas dotações orçamentárias, ou se uma decisão no sentido de au·mentar os atuais recursos para saúde destiná-se somente a fortalecer as ações
,.
do MS (pois aqui ainda nem se cogita de ampliá-las).
Evidentemente, centrar-se somente no MS seria uma solução parcial,
pois sérios problemas deixariam de ser tocados, perdendo-se o espfrito da
d.Q1,1trina defendida. Se assim for, continuará a p·adecer dos endêmicos problemas que enfrenta a integração docente-assistencial, no que se refere à falência de seus hospitais de ensino; permanecerá a precariedade e ineficiência
· dos programas de saúde ocupacional; manter-se-á ·a falta de integração,
complementação e coordenação entre os programas ·de meio-ambiente,
saneamento, habitação, etc.
Todos os problemas acima apontados e que são na verdade pálido reflexo da realidade, refletem-se de forma ainda mais aguda em n i'vel estadual.
e municipal, atingindo contornos dramáticos no Norte-Nordeste do País.
Mas, nestas regiões os prQblemas não são somente finan1,'airos; tem raiz e assento numa arcaica estrutura de podér sustentada pór poderosas oligarquias
I_~a-grá-rlarrefratárias-a~qu·als-q!lt!rmudarrc;-as--1Tordrrehordus--milh-õés---c:le-humil.--~- âes· que continuam a explorar. Tahtéz-nessas áreas seja urgenté e necessário
discutir conjuntamente o direito à terra, à saúde e à educação, para começar
a sonhar que um dia deixarão de existir tantos brasileiros em condições de
pré-cidadãos.
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A Abrasco nãe se coloca como articulador desse projeto em termos de
prática política, mas, ainda que limitada em suas possibilidades de convocatória, oferece às Entidades de Saúde, sindicatos, igreja, organizações civis
em geral e partidos pb'líticos principalmente, os elementos com que poderão
vir a articul11r•se. Çonsiderando a existência de um processo constituinte na
sociedade brasileira, no momento atual, entende como momentos estraté·
gicos na consolidação progressiva do projeto democrático em Saúde:
a realização da VII Conferência Nacional de Saúde, espaço de embate
dos projetos no setor, momento que deve ser ocupado competentemente pelos segmentos cuja proposta democrática ultrapassa os mar-·
cos dá democracia restrita na ''transição" atual.
a convocação, preparação r.ealização da Assembléia Nacional Cons·
tituinte, momento que representará a correlação de forças econômicas
e político-sociais que atualmente se define na cena política e que te· rá a transéendência de articular o marco ·jurídico-poi'tico em que se
moveria a sociedade brasileira nos próximos anos.
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Nessa perspectiva é que a atual Diretoria define como linhas de trabâlho:
divulgação des.se documento a ser realizada maciçamente nos próximos
meses, cobrindo:
a) associados da entidade, através de publicação especial;
b) entidade da área de saúde, a nível nacional - AMB, FNM, Conselhos, etc. - e a nível estadual abrangendo todas as categorias profissionais;
c) demais setores organizados cfa sociedadecivi.l:OAB, CNBB, ANDES,
FASUBAA, Associação Mutuários BNH, CNT, CONCLAT, etc., solicitando divulgação entre os organismos regionais e estaduais que
as compõem;
d) partidos políticos e Comissões de Saúde da Câmara, do Senado e ·
das Assembléias Legislativas dos Estados, sugerindo a convocação de debates em torno dos temas e das proposições contidas no
documento, bem como a divulgação e discussão entre as bases 1
dos partidos, principalmente ao n(vel do· movimento sindical e
popular;
e) meios de comunicação de massa: envidar esforços para ocuparespaços aQ nível da grande imprensa escrita.
- . realização de eventos: a partir da mais ampla divulgação do doeu-
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Contra todas as tendências elitistas e manipuladoras que já se evidenciaram no processo de preparação da A.N.C., é fundamental que se busque avançar no sentido de uma constituinte livre, soberana e representativa da realidade nacion11l. Nesse processo a questão da saúde e as proposições democráticas
devem se projetar através da mobilização das forças progressistas no setor e
fora dele.
A Abrasco entende, ainda, todo esse movimento, como prelimiar ao desencadeamento do debate nacional em torno de uma REFORMA SAN IT ÁRIA
a ser desenvolvida a partir de 1887.
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sua influência decisiva no que· posteriormente veio a se investigar etn matéria de saúde coletiva. Emergiram daí objetos que puderam ser melhor
estudados em outras situações: as questões do trabalho em saúde, a histó•
ria da Previdênoia Social brasileira, o papel dos movimentos urbanos em saúde, o uso da tecnologia médica, etc.
. Em certo sentido, assinalava-se institucionalmente o nascedouro da
Saúde Coletiva como amálgama entre a Saúde Pública e a Medicina Sócia!.
Alguns anos depois, a Abrasco pôde ser fundada, congregando os cursos e
instituições dessa área, porque o campo de conhecimento já estava unificado, "disciplinado".
.Fincando raízes num terreno gposológico novo, criando uma interdisciplinaridade da investigação, propiciou-se uma espécie de "acumulação
primitiva de conhecimentos" em saúde coletiva, identificando e esboçando
a análise de objetos que puderam ser amadurecidos no decorrer dps dez anos
seguintes.
·
O PESES _constituiu-se em marco de um projeto político de oposição
ao regime autoritário nas questões de saúde, que tomou forma concreta
nas propostas do CEBES e posteriormente incorporaram-se como parte
do programa do governo de transição democrática.
Evidentemente, à moldagem desses projeto deram sua contribuição
--=---_____:..,; 'múltiplos atores isolados ou em grupo, valendo destacar a importância dos
desenvolvimentos teóricos proporcionados entre outros por Cecília Oonnangelo e a prática anal(tica desenvolvida por Carlos Gentile de Mello.
Em certo momento, as vertendes "teórica" e "política" da saúde coletiva acabaram gerando uma cisão entre si, deixando de se alimentarem reciprocamente.
As diferenças e conflitos de posicionamento entre as pessoas dedicadas
à teoria e à investigação e aquelas voltadas para a política e a administração já haviam se tornado incisivas antes dé determinados representantes da
saúde coletiva assumirem as funções de mando nos ·distintos ni'veis da
administração pública, e desde então vieram se aprofundando e agravando.
Uma das causas dessa cisão está em que os funclamentos das propostas
de intervenção não foram suficientemente escrutinados do ponto de vista
da teoria e dos conhecimentos de saúde col.etiva estão existentes. Por outro
lado, a atuação executiva tem se realizado de maneira dissociada da reflexão
teórica, implicando ,no abandono· da teoria como fio condutor da prática
política. Esta dissoclaçã'o prlncip_la-se a ser 1uper!)d11 quando II toma con1•
ciência que a atuação ao ni·vel executivo teve que enfrentar-se como uma
problemática que não fôra equacionada ao nível teórico, até porque não se
tinha acesso ao aparelho estatal. A introdução destas novas questões reclama
um desenvolvimento teórico compatível,· capaz de- resgatar ·a união entre .
teoria e prática social.
·
Agora não é mais possível propor um retorno para repensar a teoria antiga
e ajustar ã ela a prática política.. O projeto da Saúde Coletiva vai sér apro•
priado pela sociedade e o que surgirá da( é uma problemática inédita a que os
pesquisadores desse campo devem estar muito ·atentos. O antigo projeta
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