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RESUMO 

Esta tese se orientou pelo objetivo de compreender a configuração do campo da atenção à 
saúde a partir da produção social da definição dos conceitos que o organizam - direito e 
descentralização. Para realizá-la defini uma atitude filosófica - a hermenêutica, e uma 
metodologia - o construcionismo, que permitissem um olhar diferente daquele usualmente 
aplicado a esse campo e que se orienta pelo positivismo sistêmico. Busquei, também, um 
referencial teórico que propiciasse a compreensão, de modo articulado e não reducionista, de 
fenômenos sociais e relações de poder, tendo optado por uma leitura, influenciada por 
Gadamer, de Pierre Bourdieu e Carlos Matus. Para acompanhar o jogo social e a interação 
entre atores, escolhi o foco na definição de conceitos, entendendo o discurso como uma 
prática social, política e ideológica, capaz de gerenciar significados, definir posições dos 
sujeitos e construir objetos. Parti, então, em busca dos diversos significados potenciais de 
direito à saúde e descentralização, utilizando-os, ao longo da narrativa, como referência para 
acompanhar a produção social desse campo. A história que conto começa em 1988 com um 
campo dominado por atores sociais que definem direito com foco na cidadania e 
descentralização como devolução parcial, para os governos municipais, com ênfase nas 
dimensões política, social, administrativa e operacional, até chegar, em 2001 , a um campo 
hegemonizado pelo foco na pobreza e em direitos restritos de consumidores; onde 
descentralização é definida como um misto de privatização, delegação e devolução parcial, 
sempre sob a forma, predominantemente, operacional e administrativa. Essa redefinição de 
conceitos produz uma série de acumulações, descritas ao longo do texto, que provocam a 
reconfiguração do campo e novas posições dos sujeitos, sem a necessidade de alterar as regras 
básicas que o regem. Como todo texto, esse também é uma representação, a criação de uma 
autora, um desempenho de um ponto de vista particular. Nesse sentido, a autoria é, 
simultaneamente, a representação da experiência dos outros e de um experimento, que é o 
próprio ato de escrever. O texto desta Tese é expressão desse processo, tendo sido criado de 
modo a ser coerente com a atitude filosófica e com o referencial teórico escolhido. 



SUMMARY 

The objective of this thesis is to understand the configuration of the health care field as a 
result of the social production of its core concepts' definition - right and decentralization. [n 
arder to achieve this objective, [ began by defining a philosophical attitude - herrneneutics, 
and a methodology - constructionism, that allowed a look, different from the dominant one -
based on systemic positivism. l also looked for a theoretical framework to understand social 
phenomena and power relations, choosing a reading, influenced by Gadamer, of Pierre 
Bourdieu and Carlos Matus. To follow the social game and the interaction among actors, I 
choose the focus on concept definitions, understanding discourse as a social, political and 
ideological practice, that can manage meanings, define positions and construct objects. The 
next step was the search for the various potential meanings of health as a right and 
decentralization, that were used, during the narrative, as a reference to follow the field social 
production. The history begins, in 1988, in a field dominated by social actors that define right 
with a focus on citizenship and decentralization as partial devolution to municipal 
governments, emphasizing political , social, administrative and operational dimensions; and 
arrives in 2001 , when the field is dominated by the focus on poverty and restrict consumer 
rights, where decentralization is defined as a mix of privatization, delegation and partial 
devolution, always under a form, predominantly, operational and administrative. This 
redefinition of concepts produces facts, described during the narrative, that change the field 
configuration and establish new subjects positions, without the need of changing the basic 
rules. As ali texts, this is also a representation, a piece of authorship, a performance from a 
particular point of view. In this sense, the authorship is, simultaneously, the representation of 
others experience and of an experiment - the act of writing. The text produced is the 
expression of this process, and was created to be coherent with the chosen philosophical 
attitude and theoretical framework. 



PRÉ-TEXTO I PRETEXTO 

Escrever essa Tese de Doutorado teve diversos significados para mim. Essas páginas 

iniciais servem, entre outras coisas, como um pretexto para compartilhar alguns deles com 

vocês. 

O processo de produzi-la propiciou um grande amadurecimento intelectual e teórico. 

O amadurecimento intelectual veio com a necessidade de aproveitar toda e qualquer crítica ou 

aconselhamento feito por colegas, professores, amigos e, principalmente, examinadores. A 

sensação de escrever sobre um tema e na companhia de autores que provocam estranhamento 

na área disciplinar do Curso trouxe, em um primeiro momento, receio de incompreensão e, 

depois, um grande esforço para evitá-la. Esforço esse que, talvez, ainda não tenha sido bem 

sucedido. De qualquer forma, hoje tenho muito mais humildade intelectual do que antes de 

começar o Curso de Doutorado . 

O amadurecimento teórico foi sendo constituído ao longo desses quatro anos e, em 

especial, a partir da elaboração do ensaio teórico. Naquele texto realizei uma síntese de 

algumas escolas e autores para a formulação de um referencial, sobre a ação social, que 

apoiasse a abordagem do tema já escolhido. Essa síntese expressava uma busca instintiva e 

pouco articulada, tendo resultado em um texto extenso e de dificil I chata leitura. De qualquer 

forma, ter passado por aquele processo foi indispensável para chegar ao referencial que se 

encontra no item denominado "Das idéias". 

O ensaio começava com uma revisão de Talcott Parsons ( 1960, 1964, 1967), 

referência obrigatória dentro do paradigma funcional positivista e do modelo sistêmico de 

análise dos fenômenos sociais. Compreender o conteúdo e as implicações desse paradigma 

serviu para que eu tivesse clareza sobre suas implicações para a construção da realidade e para 



tomar opacos aspectos críticos da interação social. Essa reflexão permeia a Tese como um 

todo. 

Deixando Parsons de lado fui em busca de autores que apoiassem a noção de produção 

social da realidade, indo diretamente a Berger e Luckmann ( 1999). Esses autores são 

interessantes porque relativizam o peso das estruturas e ampliam o espaço das possibilidades 

humanas. No entanto, consideram a estrutura como mero agregado de estratégias individuais e 

atos de classificação (Wacquant, 1992); separam ação e subjetividade de estrutura e 

objetividade, como se fossem dois momentos desarticulados; incorporam as relações de poder 

apenas sob a ótica do controle social (Willmott, 1993); enfatizam a preservação e a 

reprodução de padrões institucionalizados, ficando a mudança restrita a variações (evolutivas) 

que ocorrem meramente para resolver situações problemáticas. Em outras palavras, a 

preponderância do modelo sistêmico empobrece as possibilidades dessa abordagem da qual, 

naquele momento, destaquei dois aspectos para serem incorporados ao referencial em 

elaboração: o reconhecimento de que os homens produzem a realidade, sempre e 

necessariamente como um empreendimento social; e a necessidade de entender o processo 

histórico em que uma instituição é produzida para poder compreendê-la. 

Hoje questiono a utilização dessa tradução funcionalista, feita por Berger e Luckmann, 

de concepções que fazem parte do núcleo central do marxismo. Prefiro voltar a Marx, cuja 

influência define, sem dúvida alguma, a minha atitude crítica e militante frente à realidade e 

está presente no próprio título dessa Tese. Marx utiliza o termo "produção" sem se referir 

exclusivamente à produção de mercadorias: como "produção de idéias, de concepções, de 

consciência através da interação intelectual"; como "produção espiritual expressa na 

linguagem da política, das leis, da moralidade, da religião, da metafísica" - "os homens são os 

produtores de suas concepções ( ... ) homens reais, ativos, tal como são condicionados por um 

desenvolvimento determinado das forças produtivas"; como "produção material da própria 
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vida" (Marx, 1979, p.36-37); como "produção social de sua existência" (Marx e Engels, 1983, 

p.233). A expressão "produção social" se refere à co-produção, à interação. Não se refere a 

processos interpessoais, mas à relação entre ações. Essa teia de relações sociais que produz a 

realidade é, evidentemente, tecida ao longo da história. Segundo Lowy (1978, p. 7 5) o 

pensamento de Marx é historicista porque é humanista - "se Marx insiste tanto na diferença 

entre a natureza e a história é porque, para ele, os homens são o 'sujeito' da história (eles a 

fazem)". 

Voltando ao ensaio, Anthony Giddens e a perspectiva institucionalista também foram 

revisados. Em Giddens ( 1989) a noção de agência - capacidade que os agentes possuem de 

realizar coisas, de escolher um curso de ação que influencia um processo ou estado específico 

de coisas - parecia interessante e útil. Nos institucionalistas, em especial em DiMaggio e 

Powell (1991), buscava esclarecimentos sobre os mecanismos que mudam ou reproduzem a 

estrutura em um campo organizacional. Hoje, com uma melhor compreensão das diferenças 

entre paradigmas perdi o receio de assumir uma postura de incomensurabilidade 

paradigmática - pelo menos nas circunstâncias que cercam essa Tese. Portanto, a opção foi 

deixar de lado as contribuições desses autores, optando, finalmente, pelo paradigma do 

construcionismo hermenêutica, por Pierre Bourdieu e por Carlos Matus em quem encontro 

formulações sobre ação social e relações em campos de poder com as quais tenho afinidades 

ideológicas. 

O resultado dessas opções e de um processo que incluiu a produção de artigos e sua 

exposição a examinadores e ao debate, a incorporação de críticas e várias novas redações, se 

encontra no texto intitulado "O poder na metáfora do jogo: uma leitura de Bourdieu e Matus 

influenciada por Gadamer". 

Havia, ainda, no ensaio, uma extensa revisão de Weber ( 1997). Retenho, desse autor, a 

idéia de que somente uma configuração unificada de valores pode introduzir modos de vida 
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metódicos, porque coloca prêmios psicológicos para a ação ética no mundo; que somente um 

padrão ético pode instituir elementos normativos de qualidade moral na conduta humana. 

Aproveitando a deixa quero explicitar a posição a partir da qual escrevo e, para isso, 

recorro às proposições de Enrique Dussel (200 1) para uma filosofia política critica centrada 

no princípio material que é a reprodução da vida humana, e no princípio formal que é a 

democracia. Dussel (2001, p.61 e 74) resolve o problema sobre a existência de uma verdade 

objetiva de modo pragmático: "a vida é o critério de verdade, e a realidade aparece ao ser 

humano através das exigências da própria vida." "Se a vida humana é o critério de verdade 

prática, o princípio ético material universal pode ser descrito assim: tudo o que funcione 

eticamente deve produzir, reproduzir e desenvolver a vida humana em comunidade, e, em 

último caso, a vida de toda a humanidade." 

Adoto, nesse trabalho e como postura, uma ética centrada no valor da liberdade e da 

vida. É a partir dessa ética que realizo a construção do objeto de estudo e da narrativa que 

ocupa o centro dessa Tese. Como também ensina Dussel (2001, p.286), sem "negatividade 

não pode haver ciência social critica" . É na materialidade negada da produção, reprodução e 

desenvolvimento da vida humana que encontro o fundamento para meu olhar e meu discurso. 

Para exercê-los precisava encontrar formas de ver que superassem os limites do paradigma 

funcionalista hegemônico que, ao focalizar na capacidade sistêmica de reproduzir-se, cria 

enormes áreas de opacidade e impede a visão dessa materialidade negada, pelo menos 

enquanto não houver risco para a ordem e a evolução. Essas formas de ver são apresentadas 

no texto denominado "Caminhos para compreender" . 

O exercício desse "dever de critica" não leva, evidentemente, a uma visão otimista do 

que vem ocorrendo no campo da atenção à saúde no periodo recente. Não pretendo me 

desculpar por ir contra uma leitura dominante que apresenta o processo de implementação do 

Sistema Único de Saúde como uma rota de conquistas e avanços. Compartilho dessas análises 
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em alguns aspectos pontuais - como a relevância da extensão da cobertura para populações 

antes sem qualquer acesso a serviços de saúde, p. ex. No entanto, ao olhar para o conjunto da 

obra sempre tive o instinto de que as coisas iam em uma direção que não era coerente com os 

valores da vida e da liberdade, tão presentes nas formulações originárias do movimento 

sanitário durante as décadas de 70 e 80. 

A construção desse estudo parte desse instinto e busca compreender a configuração 

do campo da atenção à saúde a partir da produção social de definições dos conceitos que 

o constituem- direito e descentralização. 

De modo mais óbvio e imediato, esse texto foi escrito para a obtenção do título de 

Doutora em Administração, o que leva à aceitação (pelo menos até certo ponto) das 

exigências I padrões dos textos acadêmicos. No entanto, ele não se situa na área disciplinar da 

administração. Em vez de procurar justificativas para esse distanciamento, prefiro me 

posicionar no espaço que Hodge (1995) denomina de "novas humanidades". A sua 

característica central é a recusa ao sistema de disciplinas. 

"Podemos representar a imagem ideal de uma organização disciplinar do 
conhecimento como um conjunto de elipses de luz, com um foco intenso no centro, 
com áreas escuras (em que monstros vivem e se reproduzem) em tomo dos limites 
dessas elipses. Nesse esquema, o inesperado pode ser procurado, em primeiro lugar, 
nos limites entre as disciplinas. Na ordem disciplinar estável isso vai ser a 
interdisciplinariedade, o espaço preciso das fronteiras entre duas disciplinas. Em tais 
casos, a interdisciplinariedade é um modo de confirmar a estrutura de conhecimento 
existente, porque se encaixa e, assim, reforça os espaços entre as disciplinas. Nesse 
estado estável, a interdisciplinariedade é sempre provisória e oportunística, um ataque 
circunscrito na escuridão do espaço extradisciplinar de modo a trazer de volta os 
monstros cuja origem, fora da disciplinariedade, pode, então, ser esquecida. ( ... )O que 
parece separado por zonas escuras pode ser sobreposto, colapsado para formar uma 
nova disciplina ou, nos termos da antiga estrutura disciplinar, uma formação 
transdisciplinar. Formações transdisciplinares diferem das ligações inter ou 
multidisciplinares porque não estão localizadas nos espaços limítrofes, mas possuem 
uma nova densidade, potencialmente explosiva, que desestabiliza a estrutura básica 
centro-periferia das disciplinas previamente existentes." (Hodge, 1995, p.36-37) 
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Hodge faz algumas recomendações para as teses de doutorado que se localizam nas 

novas humanidades: 

• sejam abertas ao- monstruoso - levem especialmente a sério problemas, crenças e 

experiências que são anuladas pelas disciplinas dominantes por serem intratavelmente 

pessoais ou contaminadas pelo perturbador democrático ou popular, pela paixão ou pelo 

prazer, pelo desejo de mudar o mundo ou pelo sonho de um mundo novo; 

• sejam transdisciplinares - sigam as curvas de um espaço disciplinar, vendo que disciplinas 

são necessariamente sobrepostas em um espaço comum de sua problemática, que novo 

centro de gravidade se forma pela inclusão dessa nova densidade; 

• detecte a sombra - trabalhe com as velhas proibições, assim como com os novos 

conhecimentos, e torne visível a justaposição de disciplinas,. especialmente o monstro 

mesmo, o que não se deve dizer, o proibido de uma dada disciplina. 

Quando cheguei a esse artigo senti um enorme alívio, era a resposta esperada, 

classificatória inclusive, sobre o que eu estava fazendo e, melhor ainda, se referia a teses de 

doutorado e aos desafios da novidade. 

Ah, ia esquecendo! Se referia também aos riscos de uma avaliação feita a partir do 

olhar da ciência normal, quando a Tese poderia ser considerada sem conteúdo, muito 

subjetiva, indisciplinada, muito dificil de entender, muito ambiciosa, auto-indulgente, mero 

pastiche, inadequada face às regras, um quadro pouco claro, idiossincrática, não 

generalizável, vaga e cheia de jargões. Enfim, não ser considerada uma Tese! Em vez disso, 

prezados examinadores, espero que os senhores considerem essa Tese como uma peça de 

texto, em que a escrita é parte da pesquisa, transdisciplinar, auto-reflexiva, criativa e crítica, 

que desempenha em vez de provar, que busca formas de mostrar um mundo fragmentado a 

partir de um caso peculiar. Enfim, uma Tese pessoal, embora conduzida pela teoria. 
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Depois, esse texto sairá em busca de leitores, de diferentes leitores. Confesso que 

tenho um especial interesse pelos pesquisadores e trabalhadores do campo da atenção à saúde. 

Confesso, também, a pretensão de apresentar uma narrativa coerente de um processo político 

de produção social, e que, das conversações provocadas pela leitura dessa narrativa possa 

resultar alguma munição para a ação daqueles que ainda militam por políticas emancipatórias. 

Finalmente, para encerrar esse pré-texto, algumas dicas de leitura. Inspirada no Jogo 

da Amarelinha de Júlio Cortázar, proponho que o leitor realize suas escolhas do que ler e em 

que seqüência. Para facilitar suas escolhas faço uma breve apresentação do que se encontra 

em cada parte e, após, algumas sugestões de organização, dependendo do seu interesse e da 

sua situação. 

• Caminhos para compreender - Apresentação da atitude filosófica adotada - a 

hermenêutica, e da metodologia construcionista; da ênfase na linguagem enquanto meio 

para a compreensão e para a narrativa; dos procedimentos adotados; além de uma 

discussão sobre validade. 

• Das idéias - O primeiro texto é uma síntese das formulações de Bourdieu e Matus, em 

uma leitura influenciada por Gadamer e marcada pela metáfora do jogo. Os outros dois 

textos se constituem em revisões de abordagens sobre os dois conceitos que organizam o 

campo em estudo - direitos sociais (à saúde nesse caso específico) e descentralização. A 

partir das definições revisadas, e sintetizadas em quadros ao final de cada parte, é possível 

analisar os fatos sociais que se desenvolvem ao longo da narrativa, assim como as 

acumulações resultantes. 

• Direito e descentralização : conceitos em disputa na produção social do campo da atenção 

à saúde - O Prólogo sintetiza as transformações provocadas pela promulgação da 

Constituição de 1988 no campo da atenção à saúde. A narrativa que segue está organizada 

em dois períodos: de 1989 a 1994, e de 1995 a 2001. A escolha dessa divisão segue as 
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mudanças que ocorrem no espaço social e que refratam no campo. O primeiro momento é 

de instabilidade e indefinições, o segundo é caracterizado por um projeto articulado, 

estável e continuado. Ao final de cada uma dessas três partes faço uma síntese da 

configuração do campo em um desses momentos, uma visualização da posição dos atores 

tendo os conceitos como referência, e aponto tendências para os próximos capítulos. No 

final dos dois períodos também incluo uma síntese dos principais fatos sociais e de como 

os conceitos foram definidos em cada um deles. Encerro com uma síntese das 

acumulações. 

• O Pós-Texto inclui minhas reflexões sobre qual o sentido de ter feito esse trabalho: do 

ponto de vista teórico duas reflexões - a capacidade de um corpo teórico (nesse caso a 

teoria de sistemas) contribuir para a construção da realidade e as contribuições das 

concepções utilizadas nesse estudo para a análise de políticas públicas; do ponto de vista 

da produção social do campo da atenção à saúde a possibilidade de compreender, de modo 

articulado, a sua reconfiguração e as novas relações que se constituem a partir da 

redefinição dos seus conceitos centrais. 

• Textos de leitura opcional - Para quem se sentir perdido, ou tiver pouca memória para 

datas e eventos (como é o meu caso), fiz um quadro sintético sobre o espaço social no 

período - anos, presidentes, principais acontecimentos, Ministro da Saúde, principais 

acontecimentos no campo da atenção à saúde e algumas considerações sobre a 

institucionalização da democracia. Para aqueles que não tem familiaridade com esse 

campo e tiverem curiosidade sobre como e porquê se originou um movimento na 

sociedade pela sua reforma pode ser interessante ler a síntese "Do golpe à Constituição 

cidadã". Para quem tem familiaridade com o campo aviso que é só mais uma síntese, sem 

qualquer originalidade a não ser, talvez, a crítica à influência do referencial sistêmico . Em 

"Textos textos textos" fiz uma síntese das posições oficiais dos principais atores sociais 
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que estariam presentes na narrativa: Centrao Brasileiro de Estudos de Saúde, Associação 

Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Conselho 

Federal de Medicina, Associação Brasileira de Medicina de Grupo, declarações dos 

Ministros e documentos oficiais do Ministério da Saúde. Essa leitura não é muito 

interessante se feita isoladamente, mas em conjunto com a narrativa provoca algumas 

caraminholas. O que deveria ser a transcrição de textos do ator "Banco Mundial" acabou 

virando um texto em si mesmo. Aliás, interessante e esclarecedor. 

• Cada parte inclui nsuas referências bibliográficas, para facilitar a composição para leitura. 

No final se encontra a lista geral de referências. 

Sugestões para leitura: 

A Tese, na 
concepção. 

minha Pré-texto I Pretexto 
Caminhos para Compreender 
Das idéias 

Para quem não tem 
familiaridade com o 
campo da saúde e sente 
necessidade de uma 
contextualização prévia 
ao início da narrativa. 

Para quem está na 
situação anterior e 
gostaria, ainda, de 
conhecer melhor os 
atores sociais a partir de 
seus própios termos. 

Direito e descentralização: conceitos em disputa na produção social 
do campo da atenção à saúde 
Pós-texto 
Pré-texto I Pretexto 
Caminhos para Compreender 
Das idéias 
Do golpe à Constituição cidadã: ponto de partida histórico-legal 
Direito e descentralização: conceitos em disputa na produção social 
do campo da atenção à saúde 
Pós-texto 
Pré-texto I Pretexto 
Caminhos para Compreender 
Das idéias 
Do golpe à Constituição cidadã: ponto de partida histórico-legal 
Textos textos textos 
O Banco Mundial e a reconfiguração da campo das agências 
internacionais de saúde 
Direito e descentralização: conceitos em disputa na produção social 
do campo da atenção à saúde 
Pós-texto 
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------------- - -- -

Aos cunosos pela 
narrativa. 

Ah!, também tem a 
forma convencional da 
Tese. Acho que o ma1s 
compatível seria: 

Os itens de revisão conceitual sobre direito e descentralização que 
fazem parte de Das Idéias 
Direito e descentralização: conceitos em disputa na produção social 
do campo da atenção à saúde 
Pré-texto I Pretexto 
Caminhos para Compreender 
Das idéias 
Do golpe à Constituição cidadã: ponto de partida histórico-legal 
O espaço social no período: da crise à institucionalização da 
democracia formal 
Direito e descentralização: conceitos em disputa na produção social 
do campo da atenção à saúde 
Pós-texto 
Anexos: 
Textos textos textos 
O Banco Mundial e a reconfiguração da campo das agências 
internacionais de saúde 

Falta dizer que esse texto se coloca como uma representação, como a criação de uma 

autora, como uma apresentação ou uma performance de um ponto de vista particular. Essa 

postura se contrapõe a idéia de que o texto de uma pesquisa pode apresentar a realidade, 

representá-la como se a mente do pesquisador fosse um espelho (na analogia de Rorty, 1994). 

É claro que a existência de uma autoria implica na realização de escolhas sobre o que incluir e 

o que excluir, sobre formas, palavras, tons ... A autoria é, simultaneamente, a representação da 

experiência dos outros e de um experimento que é o próprio ato de escrever. No entanto, os 

textos, como toda representação, só ganham significado ao serem apropriados pelos leitores, e 

cada leitura é tão original quanto o próprio texto. Ou seja, essa representação I recriação 

pessoal de uma história só ganha sentido pela leitura dos outros. 

Reconhecendo que o ato de escrever é um ato de poder (Richardson, 1992) sobre os 

outros - sobre aqueles a respeito de quem se escreve e sobre aqueles para quem se escreve, 

procuro construir uma narrativa que facilite I propicie a reconstrução pelos leitores. A 

transcrição, às vezes extensa, de textos dos atores sociais serviu, para mim, como uma 

conversa em que eles me contam sobre suas visões e sobre os acontecimento. É a partir dessas 
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múltiplas vozes que costuro minha colcha de retalhos, que monto minhas imagens. Outra 

possibilidade é que, ainda que a seleção do que transcrever tenha sido apenas minha, essas 

múltiplas vozes contribuam para propiciar, a cada um dos leitores, a construção de sua própria 

narrativa. 

Diálogo entre Cipriano Algor e Marta, sua filha, 
em "A Caverna" de José Saramago: 

Lendo , fica-se a saber quase tudo . 
Eu também leio . 
Algo portanto saberás. 
Agora já não estou tão certa. 
Terás então de ler doutra maneira. 
Como? 
Não serve a mesma para todos, cada um inventa a sua, a que lhe for própria. Há 
quem leve a vida inteira a ler sem ter conseguido ir mais além da leitura, ficam 
pegados à página, não percebem que as palavras são apenas postas a atravessar 
a corrente de um rio , se estão ali é para que possamos chegar à outra margem. 
A outra margem é que importa. 
A não ser .... 
A não ser, quê? 
A não ser que esses tais rios não tenham duas margens, mas muitas , que cada 
pessoa que lê seja, ela, a sua própria margem, e que seja sua, e apenas sua, a 
margem a que terá de chegar. 

Bem observado, disse Cipriano Algor. 
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CAMINHOS PARA COMPREENDER 

Vim pelo caminho dificil, 
a linha que nunca termina, 

a linha bate na pedra, 
a palavra quebra uma esquina, 

mínima linha vazia, 
a linha, uma vida in te ira, 
palavra, palavra minha. 

Paulo Leminski 
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A opção pelo construcionismo hermenêutico 

A ênfase na ação social e, em decorrência, a adoção da noção de produção social, ou 

seja, de que a realidade é construída por atores sociais em interação, indica o caminho da 

perspectiva construcionista. Esta se origina de três movimentos: na filosofia, como uma 

reação ao representacionismo; na sociologia do conhecimento, como uma desconstrução da 

retórica da verdade; na política, como busca de redistribuição de poder para grupos 

socialmente excluídos. Nesta perspectiva tanto o sujeito como o objeto são construções sócio

históricas que precisam ser problematizadas. 

A crítica construcionista aos pressupostos empiricistas se baseia, em parte, nas 

contribuições de Wittgenstein ( 1996) sobre o papel que as "convenções lingüísticas" 

desempenham na configuração dos conceitos e na sua utilização. O construcionismo exige 

que não se aceite a "evidência" com que se impõem "categorias naturais", e que se investigue 

o grau em que os referentes podem ser construções culturais e socialmente situadas. A crítica 

ao empirismo se nutre, também, das contribuições de Gadamer ( 1997) em sua insistência 

sobre o caráter sempre social e historicamente situado dos marcos de referência 

interpretativos a partir dos quais as pessoas, incluindo os pesquisadores, buscam significados. 

Outra fonte de inspiração crítica vem do neopragmatismo de Rorty ( 1994, 1996, 1997), que 

enfatiza a natureza do saber científico como produto socialmente elaborado, através de 

práticas coletivas próprias de cada comunidade social; e a comunicação, a argumentação e o 

acordo interpessoal como determinantes sobre o que se aceita ou se rechaça como 

conhecimento - não como "verdadeiro", mas como "adequado", "racionalmente aceitável", 

até que se formule outro mais "convincente". A inspiração é a da conversação, entendida 

como pôr-se sob a direção do tema acerca do qual se orientam os interlocutores (Gadamer, 

1997). 
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Adotar o construcionismo implica afirmar que tanto o sujeito como o objeto, tanto o 

conhecimento quanto os critérios de validação, todos resultam de um processo de construção 

social. Implica aceitar a idéia de que não existem objetos naturais, de que os objetos são como 

são porque somos como somos, porque os fazemos, tanto quanto eles nos fazem e, portanto, 

nem existem objetos independentes de nós, nem nós somos independentes deles. Ou seja, 

quando elaboramos um conhecimento não estamos representando algo que está na realidade, 

como também não estamos traduzindo esses objetos exteriores. Estamos, isto sim, construindo 

um objeto original que não traduz nada e que não representa nenhum objeto da realidade com 

o qual estaria em correspondência1 (Ibánez, 1994). 

Na abordagem construcionista "os critérios e conceitos que utilizamos para descrever, 

explicar, escolher entre opções que se apresentam, são construções humanas, produtos de 

nossas convenções, práticas e peculiaridades". Como construções históricas eles não podem, 

por princípio, ser invariantes. "A pesquisa construcionista é, portanto, um convite a aguçar 

nossa imaginação e a participar ativamente dos processos de transformação social. Supõem-

se, em contra-partida, a necessidade de explicitação de nossas posições: não a escolha 

arbitrária entre opções tidas como equivalentes, mas a opção refletida a partir de nossos 

posicionamentos políticos e éticos." (Spink e Frezza, 1999, p.32) 

Nesta Tese adoto a perspectiva construcionista enfatizando uma posição hermenêutica, 

segundo a qual a "verdade" não é considerada mais que uma "correspondência" de "estados 

mentais" com a realidade "objetiva", e "significado" não é concebido como um estado das 

1 Em "A Filosofia e o Espelho da Natureza", Rorty ( 1994) critica o que vê como sendo o modelo epistemológico 
dominante desde o século XVII, segundo o qual nossa mente é um espelho do mundo que reproduz a realidade 
tão acuradamente quanto possível, tomando necessário - por meios como a crítica da razão ou como a análise 
lógica da linguagem- polir este espelho cognitivo de modo a livrá-lo de pontos cegos. Rorty ( 1994) considera o 
modelo cognitivo representacional da modernidade como sendo extremamente equivocado, propondo uma 
mudança radical, a partir das contribuições de Dewey, Heidegger e Wittgenstein, que denomina de "filosofia 
edificante". Nela o propósito não é mais o de oferecer acuradas representações de como as coisas são, ou de 
encontrar a verdade objetiva ou a essência, mas de estabelecer a "continuidade da conversação". 
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coisas, objetivo em si mesmo, que meramente espera ser "descoberto" e "representado" por 

uma mente espelhante. "Verdade" e "significado" se referem, em vez disto, a operações 

criativas por parte do próprio entendimento humano, que é sempre interpretativo (nunca 

simplesmente representacional) . Para Gadamer (1997) a verdade não é algo para ser 

descoberto , mas algo para ser " feito" - através do exercício da comunicação. Verdade é um 

conceito prático, é algo que só pode existir se nos responsabilizamos pela sua existência. No 

entanto, cabe destacar que esta visão dialógica do conhecimento não implica, para Gadamer 

( 1997), que o entendimento humano possa transcender suas limitações e chegar a algum ponto 

atemporal e sem localização espacial, sendo sempre histórico e culturalmente situado. 

O compreender hermenêutica envolve o reconhecimento de, pelo menos, três 

condições (Femández-Lago, 1995; Gadamer, 1997): 

A) Historicidade 

• A compreensão se realiza desde um presente e, em virtude de uma atualidade que 

pergunta, recupera o passado. 

• A compreensão não se limita a reproduzir o passado, em vez disto, atualiza e cria suas 

possibilidades a partir de uma distância temporal. 

• A posição central do intérprete no cruzamento entre um texto distante e a consciência de 

nosso pertencimento ao mesmo constitui a consciência da situação hermenêutica e da 

história realizada e continuada do texto, ou seja, a consciência da história efeitual pertence 

ao ser do intérprete. 

8) Mediação da linguagem 

• A compreensão ocorre de modo lingüístico, no sentido de que compreender não é 

diferente de "falar sobre" ; colocar-se de acordo sobre algo é abrir-se para a coisa sobre a 

qual se fala. A linguagem, além e antes de ser o meio de expressar o compreendido, é 

compreensão e explicação. 
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C) A interpretação é um diálogo 

• A relação entre intérprete e texto termina, como a conversação, em um acordo. Também 

como na conversação, é o tema que motiva o encontro. O sentido do texto não é um 

absoluto que se auto-revela a quem, com rigor metódico, a ele se dirige. É claro que o 

intérprete interroga desde sua circunstância e consciência histórica; e o texto, por sua vez, 

só é compreendido em um sentido quando atinge o horizonte da pergunta que, como tal, 

contém, necessariamente, outras respostas. 

• A partir desta descrição dialógica da interpretação pode-se concluir que o resultado será 

uma fusão do mundo histórico do texto com a situação histórica do intérprete e de suas 

perguntas. Dessa fusão de horizontes resulta o significado produzido como conseqüência 

das perguntas originadas em cada nova situação. A fusão de horizontes é sempre móvel, 

dialógica e experimental, porque não apenas o intérprete vive em contínua atualização de 

sua história efeitual, como também o texto não é fixo e imutável, já que sua efetividade 

histórica o toma também constantemente variável. 

Linguagem: caminho para a compreensão e para a narrativa 

A hermenêutica adquire novas conotações a partir da teoria do texto de Ricoeur 

(1989). Entre suas contribuições encontra-se a superação da dicotomia entre explicar e 

compreender2
, vistos como dois passos do processo complexo da interpretação e CUJO 

encontro se realiza no plano epistemológico e no ontológico. Ou seja, explicar se refere à 

2 Dilthey estabelece a separação entre conhecimento explicativo, pertencente ao campo das ciências da natureza, 
e conhecimento compreensivo, pertencente ao campo das ciências do espirito e que não pode preterir o histórico. 
Segundo a crítica de Gadamer ( 1997), Dilthey sucumbe ao influxo da tradição cartesiana ao reconhecer 
diferenças entre a certeza captada no seio da vida (pelas ciências do espírito) e a certeza das ciências da natureza; 
devendo as primeiras justificar-se por seus resultados e por dotar-se de métodos seguros. 
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clarificação dos códigos subjacentes da linguagem corporificada em um texto; compreender é 

"compreender-se em face do texto e receber dele as condições de um si diferente" . Para 

Ricoeur (1989, p.42 e 43) "a tarefa da hermenêutica é procurar, no próprio texto, por um lado, 

a dinâmica interna( ... ), por outro lado, o poder da obra de se projetar para fora de si mesma e 

engendrar um mundo que seria, verdadeiramente, a 'coisa' do texto". Além disso, "a 

interpretação do texto deve começar reconhecendo a 'distância histórica' em que este se 

oferece e, ao perder-se o sentido original, é preciso recontextualizá-lo a partir da perspectiva 

do intérprete atual" (Fernández-Lago, 1995, p.80). 

Entre as contribuições introduzidas por Ricoeur (1989) destacam-se as seguintes como 

relevantes para esse estudo: 

• o texto adquire uma autonomia tripla - com relação à intenção do autor, com relação ao. 

entorno em que se produziu, com relação a seu destinatário original - no momento em que 

passa da transitoriedade e contexto da linguagem falada para sua fixação no texto escrito, ou 

seja, sua leitura futura será sempre uma recontextualização; 

• sendo dotado de estrutura e formas diferenciadas o texto pode ser explicado e 

compreendido em si mesmo como uma personalidade dialogante com o leitor; 

• na interpretação não se busca algum pretendido sentido oculto, em vez disso, o texto 

oferece uma série de possibilidades (o mundo do texto) que se concretizam de modo 

diferente para cada leitor. 

Tendo estas referências, me coloco frente ao tema de estudo como um ser-a-dizer, 

procurando compreender a configuração do meu campo de inserção profissional a partir do 

presente3 e de uma atualização do passado. Essa compreensão é, como não poderia deixar de 

ser, mediada pela linguagem, tanto dos textos utilizados como fonte de informação, como da 

narrativa que reconstrói o passado. Reconheço, plenamente, que essa reconstrução é obra da 

3 Meu e do campo. 
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imaginação. "Não que o passado seja irreal: mas o real passado é, no sentido próprio da 

palavra, inverificável." O que se faz, para reconstruí-lo, é "combinar a coerência narrativa e a 

conformidade aos documentos" (Ricoeur, 1989, p.30). 

A noção de narrativa, do modo como é adotada merece alguns esclarecimentos, 

novamente a partir das contribuições de Ricoeur ( 1989). Esse autor incorpora a influência de 

Heidegger, que distingue o tempo físico do tempo existencial. Heidegger ( 1998) sugere que os 

seres humanos experienciam o tempo como uma fusão do passado, do presente e do futuro . 

Nós experienciamos a nós mesmos no tempo presente do mundo, mas com a memória do 

passado, e a ansiedade sobre o futuro. Assim, contextualizamos o presente em termos do 

passado e futuro, o passado em termos do presente e futuro, e o futuro em termos do passado 

e presente. É desse modo que organizamos nossas narrativas de eventos passados- trazendo o 

passado para o tempo presente consciente. Em Heidegger (1998) sempre que produzimos 

narrativas sobre o passado, o apreendemos em termos que podem ter implicações para o 

presente e para o futuro . Por isso as narrativas que abordam eventos passados são também (e 

sempre) narrativas sobre o presente e o futuro (Ochs, 1998). 

De acordo com Ricoeur (1989) o foco na ação implica em ligações com o tempo e a 

mudança, tudo o que se desenvolve no tempo pode ser narrado e, desse modo, pode ser 

destacado, articulado e esclarecido. No entanto, para que um texto se constitua em narrativa é 

preciso, como ensinava Aristóteles, introduzir a intriga, entendida como o conjunto de 

combinações pelos quais acontecimentos4 
- fatos sociais - são transformados em história, 

como a unidade inteligível que conjuga circunstâncias, cenas e atores, finalidades, meios, 

iniciativas e conseqüências; permitindo, enfim, tomar em conjunto elementos de ação que 

podem parecer heterogêneos e discordantes . 

4 Constituem-se em acontecimentos apenas aquelas ocorrências que contribuem para a progressão da história 
(Ricoeur, 1989). 
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Ao criar uma intriga cria-se, também, uma estrutura para os eventos em um esquema 

de sentidos. Ou seja, é a intriga que distingue uma lista de eventos de uma história de eventos. 

A intriga pode ser vista, então, como uma teoria de eventos, provendo uma explicação para os 

mesmos a partir de um ponto de vista particular (Ochs, 1998). 

A intriga: atores sociais em interações discursivas definidoras de conceitos 

A narrativa desta Tese se constrói em tomo dos personagens I atores soc1a1s em 

interação que, a partir da sua situação, interesses específicos, recursos de poder e 

posicionamento, disputam a definição dos conceitos que configuram o espaço de posições do 

campo da atenção à saúde- direito e descentralização. 

O termo "discurso" é adotado com vários sentidos complementares: como interação 

através da palavra escrita ou falada, referindo-se às falas e aos textos como práticas sociais 

(Potter, 1996); como uma "peça de linguagem em ação" (Watson, 2000, p.562); como 

expressão e como criação de estruturas organizacionais (Mumby e C1air, 1998) e sociais. 

Essas definições se afastam da análise lingüística e refletem abordagens do discurso como 

ação e interação. 

Dentro da vertente da análise de discurso adota-se o foco nos efeitos dos textos sobre a 

construção da sociedade e, mais especificamente, a análise crítica de discurso (ACD), definida 

por Fairclough e Wodak ( 1998) como uma abordagem de situações de interação social que 

tomam uma forma lingüística. Entre suas particularidades se incluem a ênfase no papel das 

ações discursivas na constituição e sustentação de relações de poder, na capacidade dos atores 

de manejar processos discursivos, e na luta dialógica refletida no privilegiamento de um tipo 

particular de discurso e na marginalização de outros. "( .. . ) Discurso é o uso da linguagem 
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visto como uma forma de prática social, e análise de discurso é a análise de como os textos 

funcionam como parte da prática sócio-cultural" (Fairclough, 1995, p. 7). 

Descrever o discurso como uma prática social implica em uma relação dialética entre 

um evento discursivo particular e o contexto, instituição ou estrutura social em que ocorre; 

reconhecendo que o evento discursivo é moldado por esses, mas também os molda. Ou seja, o 

discurso é socialmente constituído assim como é constitutivo: ele constitui contextos, objetos 

de conhecimento, assim como identidades sociais e relacionamentos entre pessoas e grupos de 

pessoas. Além disso, o discurso ajuda a produzir e a reproduzir coisas e posições através do 

modo como as representa e as posiciona - diferentes conceitos produzem diferentes objetos. O 

método da ACD inclui: descrição da linguagem do texto (utilizando categorias como as que se 

encontram no Quadro 1); a interpretação das relações entre o processo discursivo5 e o texto; 

explicação das relações entre o processo discursivo e o processo social. 

Antítese Estabelece contrastes e cria diferenças, freqüentemente marcados por um movimento do 
positivo para o negativo, ou vice-versa - "x não y" ; "envolve todas as pessoas, e não apenas 
algumas" ; "não se refere à cidadania, mas à pobreza" , p. ex. 

Equivalência Reduz diferef!ças, utilizando listas ou substituições, como se fossem sinônimos. 
Colocação Co-ocorrências entre palavras em um texto. Podem ser identificadas pela freqüência com que 

um adjetivo é utilizado para modificar um substantivo ("novo universalismo", p. ex.) ou pela 
relação usual entre uma condição e o verbo que expressa a ação sobre a mesma ("combater ou 
prevenir ou aliviar a pobreza", p. ex.). 

Metáfora A escolha da metáfora pode ser social significativa - "o mercado está nervoso" é um exemplo 
conhecido de todos, que confere a urna reificação propriedades humanas . 

Modalidade Expressa nível de compromisso e pode ser de dois tipos - pretensão de verdade ("não existe 
futuro fora da globalização", p. ex.) ou obrigação ("não podem ocorrer relações comerciais 
fora dos tratados de comércio" , p . ex.). 

Tom Declarativo, interrogativo ou imperativo. 
Nominalização Apresenta um processo como um nome ("a mudança é inevitável" , p. ex.) tomado-o genérico 

e vago ("o que está mudando, de que modo, em que período de tempo, quem promove a 
mudança?") . 

Voz passiva Omite os atores, podendo fazê-lo por vários motivos: talvez seja óbvio, talvez seja um modo 
de ofuscar a agência e a responsabilidade. 

Pressuposição De modo implícito torna as coisas como dadas . Algumas vezes a pressuposição é mero senso 
comum. Em outras, no entanto, é altamente questionável ("a flexibilização das relações de 
trabalho é urna exigência do mercado", pressupõe que o mercado coloca uma exigência e que 
o mercado possui existência própria, p. ex.). 

Quadro 1 -Categorias para descrever o texto na análise crítica de discurso (elaborado a partir de 
Fairclough, 2000) 
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Adotando a ACD, Hardy e Phillips (1999) focalizam como a ação discursiva estrutura 

um campo através da constituição de conceitos, objetos e posições do sujeito. 

• O discurso produz um conjunto de conceitos - idéias, categorias, relações e teorias através 

dos quais compreendemos o mundo e nos relacionamos uns com os outros - que são mais 

ou menos contestados e que são cultural e historicamente situados. Conceitos são 

considerados como objetos de conhecimento e como significados intersubjetivos. 

Dependem da contínua construção de textos para significar algo, e podem, portanto, mudar 

ao longo do tempo e de um contexto para outro, na medida em que textos são produzidos, 

disseminados e interpretados. 

• Alguns conceitos existem somente na ordem express1va, enquanto outros podem ser 

vinculados a um material referente para produzir um objeto. Desse modo, discursos tornam 

o mundo material significativo. Ou seja, alguns conceitos estão discursivamente ligados a 

partes particulares de um mundo material ambíguo, um mundo que tem um status 

ontológico e uma existência física, independente da nossa experiência dele; o papel do 

discurso na constituição dos objetos freqüentemente inclui utilizar diferentes conceitos 

para produzir diferentes objetos. 

• A posição do sujeito também é construída no discurso, falar dentro de um discurso requer 

que o ator escolha uma entre um número limitado de posições. Em outras palavras, 

afirmações dentro de um discurso não são produzidas independentemente do sujeito 

atuante mas, em vez disto, ajudam a posicionar e a produzir o sujeito no contexto de um 

discurso particular. 

Uma forma de utilização da ACD se relaciona com a visão das ações discursivas como 

recursos estratégicos. Hardy e Phillips (2000) desenvolvem um modelo para compreender 

5 A expressão "processo discursivo" se refere tan~o à produção do texto quanto à sua interpretação, que vão 
depender da natureza da prática sócio-cultural da qual o discurso é uma parte . 
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esse processo. Esse modelo, ainda que apresentado de modo linear, é concebido a partir da 

imagem de circuitos. 

• Primeiro circuito - Ações discursivas por parte de atores que tentam utilizar o discurso de 

modo estratégico: fazem afirmações discursivas em sua tentativa de gerenciar o 

significado de modo a obter apoio para suas intenções; essas afirmações incluem a criação 

e disseminação de textos, incluindo a introdução de símbolos, a criação de narrativas, o 

uso de metáforas, o emprego de retórica, etc.; esses textos associam conceitos particulares 

com certas relações e/ou material referente, de modo a criar objetos. 

• Segundo circuito - Para que o circuito das ações discursivas tenha algum efeito é preciso 

relacionar-se com outros atores: isso ocorre quando os conceitos evocados nas afirmações 

discursivas estão inseridos em um contexto discursivo mais amplo - os conceitos. 

relevantes precisam ter significado para aqueles a quem se dirige; a posição do sujeito 

enunciador precisa garantir a vocalização, caso contrário suas afirmações seriam 

simplesmente ignoradas; os símbolos, narrativas, metáforas empregados pelo enunciador 

precisam possuir receptividade, precisam ressonar nos outros atores, caso contrário 

falhariam como veículo para seus significados. 

• Terceiro circuito - Conectividade: os significados das novas afirmações discursivas, 

tomados como conceitos, são vinculados a relações ou a referentes materiais e criam 

objetos específicos aos olhos dos outros atores; novas posições e práticas dos sujeitos 

emergem como conseqüência; a acumulação das afirmações e das práticas influencia o 

contexto para futuras ações discursivas, de contestação, deslocamento, transformação ou 

reforço do discurso prevalente. 

Essa Tese narra o processo discursivo de definição dos conceitos centrais para o 

campo da atenção à saúde - direito e descentralização. A objetivação dos conceitos se 

evidencia nas acumulações percebidas na configuração do campo nos diferentes momentos, 
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bem como no (re) posicionamento dos atores. O conceito de direito à saúde existe em nossa 

mente de diferentes formas, concretizando-se através de um modelo de Estado objetivado em 

estruturas e leis e que materializa relações sociais. Da mesma forma, o conceito de 

descentralização existe em nossa mente de diferentes formas, mas a descentralização que se 

concretiza através de instrumentos normativos existe objetivamente. Ambos só podem ter seu 

significado compreendido se identificarmos os conceitos referentes. 

A construção do objeto de pesquisa 

A análise dos determinantes da política seguindo o modelo sistêmico que enfatiza os 

limites sobre a ação, em conjunto com a análise do conteúdo da política- origem, intenções e 

operação compõem a tradição dominante na análise de políticas públicas. Essa tradição se 

vincula ao referencial funcional positivista, caracterizado por ser voltado para a regulação; ter 

a objetividade como ponto de vista; tratar de temas relacionados à ordem social, estabilidade e 

integração; pressupor que a sociedade possui uma existência real e concreta, de caráter 

sistemático, ordenador e regulador; e que o comportamento humano é contextualmente 

delimitado por um mundo de relações sociais tangíveis (estruturadas); considerar que a 

ciência é objetiva e neutra, capaz de identificar leis gerais a partir de estudos empíricos. 

O modelo de análise sistêmica parte de algumas suposições: 

• sobre o processo - a elaboração da política é, essencialmente, um processo racional, 

baseado nos passos clássicos para formulação e avaliação de alternativas para 

implementação, o resultado é estável e não interfere com a consistência da operação do 

sistema ou, no outro extremo, a decisão é vista como uma atividade inescapavelmente 

política em que percepções e interesses individuais entram em todos os estágios, e a 

política é um resultado barganhado; 
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• sobre a política- o termo "política" é usado para descrever diferentes atividades, incluindo 

a definição de objetivos, o estabelecimento de prioridades, a descrição de um plano e a 

especificação de regras de decisão, decorrendo daí que a análise se torna o resultado de 

coisas identificáveis chamadas políticas, que são produzidas, ou cristalizadas, em um 

estágio particular do processo de decisão; 

• sobre fronteiras - exigência da identificação de limites, setores ou organizações, sendo a 

sua integração buscada através de focos "inter" setoriais ou organizacionais (Gordon, 

Lewis e Y oung, 1977). 

Políticas públicas são definidas, de modo funcional, como sendo aquelas 

desenvolvidas por estruturas governamentais e pelos seus dirigentes. Essa definição tem como 

implicação direta que a análise será sempre de decisões governamentais concretas, . 

reconstruídas ex post. 

Outra característica dessa abordagem é a segmentação do processo. A abordagem mais 

usual distingue quatro fases: 

• identificação do problema e reconhecimento do tema - como os temas chegam à agenda 

política e porque alguns sequer são discutidos; 

• formulação -quem formula a política, como isso é feito e de onde as iniciativas partem; 

• implementação - que recursos estão disponíveis, quem deve ser envolvido, como a 

implementação é garantida; 

• avaliação -o que acontece uma vez que a política está em andamento, seu monitoramento, 

se atinge os objetivos, se tem conseqüências imprevistas ou indesejadas (Walt, 1996). 

Se reconhece, nessas fases, algumas influências teóricas: a de Bachrach e Baratz 

( 1963) sobre a definição da agenda e a não decisão; a dos pluralistas, especialmente Dahl 

( 1956), sobre a participação na elaboração das decisões; a de Wildawsky ( 1979) sobre 

implementação . 
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Essa tradição tem como referência duas formulações extremamente influentes: a da 

racionalidade limitada, a partir de Simon ( 1965); e a do incrementalismo, a partir de 

Lindblom (1969) e Braybrok e Lindblom (1972). Essas referências se encontram sintetizadas 

no Quadro 2. 

Características principais Críticas mais usuais 
O modelo prescritivo: Racionalidade limitada- Simon (/ 965) 
Nível de análise- organização. Negligencia as variáveis políticas - poder e interesse -
O problema a ser considerado resulta de uma escolha que limitam a extensão das escolhas possíveis. É 
cuidadosa com relação aos fins que se deseja atingir. O utópica por pretender antecipar conseqüências - para 
problema pode ser claramente identificado, isolado do isso seria preciso conhecer um grande número de 
contexto e descrito em suas variáveis . As metas, variáveis e prever seu comportamento. Valoriza a 
valores e objetivos são identificados e organizados de racionalidade em si mesma. Favorece gerentes e 
acordo com a sua importância. As alternativas de ação profissionais superiores, em detrimento dos usuários e 
são igualmente descritas claramente. As conseqüências dos demais membros da organização. É muito rigorosa 
da escolha de diferentes cursos de ação são ao distinguir meios e fins, valores e decisões (Smith e 
consideradas em termos de relação custo beneficio. As May, 1980). Poderia ser uma forma de justificar e 
alternativas e as suas conseqüências são comparadas legitimar respostas dadas durante o processo, 
entre s1. O decisor escolhe a alternativa que mais simplesmente um racionalismo ex post das escolhas 
satisfaz em termos de atingir as metas. realizadas (Wildavsky1 1979). 
O modelo descritivo: lncrementalismo- Lindblon (1969)- Braybrooke e Lindblon (1972) 
Nível de análise - organização e seu contexto. 
O processo de decisão começa com uma política 
existente, não com uma meta. Em muitas situações os 
atores não têm o tempo, o conhecimento, a capacidade, 
os recursos e o entendimento teórico requeridos para 
visualizar as opções nem para avaliar as conseqüências. 
Assim, a análise é limitada a poucas alternativas 
conhecidas, o que resulta em mudanças incrementais -
que diferem só marginalmente do curso de ação em 
vigor. Só as conseqüências mais importantes são 
consideradas. O foco é na análise de distúrbios que 
precisam ser corrigidos. Essa análise é fragmentada 
entre os muitos participantes da política em questão. 
Reconhece que quaisquer que sejam os resultados eles 
serão produto de um processo caracterizado por certas 
formas de comportamento organizacional. 

As críticas tomam uma formulação concebida como 
modelo de análise como se fosse um modelo de escolha 
política. 
A "boa decisão" é considerada meramente pela sua 
aceitabilidade em uma dada circunstância. Favorece os 
interesses dos mais poderosos e sistematicamente sub
representa os interesses dos menos privilegiados ou não 
organizados. É muito limitada e estreita, sendo 
questionada por ser somente uma forma de adaptação 
que deixa basicamente intacto o que poderia ser 
mudado (Dror, 1989). 

Quadro 2 - Referências mais influentes na tradição de análise de políticas públicas. 

Segundo essa tradição, as políticas públicas são resultado da ação intencional (com 

maior ou menor dose de racionalidade) de pessoas que exercem funções especializadas em um 

sistema social. Essas funções propiciam o acesso desigual a recursos de influência. Em todo 

sistema social o conflito e o consenso estão presentes, devido à existência de interesses 

contraditórios entre certos membros. Pessoas com influência legitimada (autoridade) lideram 
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a tomada de decisões que acomodem situações de conflito e/ou que impliquem em mudança, 

entendida como aumento quantitativo de magnitude ou como diferenciação qualitativa. A 

análise focaliza em estruturas, conjunto de unidades ou componentes, e em como 

acontecimentos ou processos mudam algumas de suas propriedades e algumas relações entre 

elas. Parte, portanto, de decisões concretas (mais freqüentemente) ou de processos de 

eliminação I não inclusão de temas na agenda em arenas decisórias estruturalmente definidas, 

com limites claros e com participantes identificados segundo funções . Analisa o 

comportamento desses participantes, as decisões formalizadas e a política resultante. 

Esse referencial de análise não considera como os participantes compreendem o 

substrato social (as condições, os contextos, os padrões de comportamento), como percebem o 

·papel dos outros e como moldam suas ações (Alves, 1995). Não considera a ação organizada, 

a interação entre agentes coletivos dotados de outros recursos de poder que não a influência 

da autoridade sistemicamente legitimada, a presença de atores sociais e, mesmo, a 

constituição de arenas decisórias fora dos aparelhos de Estado. Não permite que se 

compreenda a formação de políticas públicas que tenham origem ou que sejam muito 

influenciadas por atores sociais externos a esses aparelhos. Não permite, ainda, que se perceba 

o poder das enunciações e dos símbolos enquanto recursos que podem contribuir para a 

construção de políticas de modo sutil e dissimulado. Enfim, ao focalizar em funções silencia 

disputas. 

Em face dessas limitações buscou-se um outro caminho para a análise da formação da 

política de atenção à saúde. Esse caminho depende, centralmente, do referencial teórico que é 

apresentado mais adiante. No entanto, por enquanto, é possível e interessante apresentar 

algumas implicações metodológicas da adoção desse referencial. 

A primeira delas é a negação do objeto de pesquisa que se oferece de modo mats 

imediato e que tem sido absolutamente dominante nas pesquisas e publicações sobre o tema: o 
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sistema de saúde e sua divisão em um subsistema público - o Sistema Único de Saúde, um 

subsistema privado prestador de serviços para o SUS e um subsistema privado de saúde 

supletiva - planos e seguros de saúde. Esse objeto auto-evidente expressa um conjunto 

preexistente de crenças com o qual estamos todos muito familiarizados, já que somos 

formados dentro dessa concepção hegemônica. 

O primeiro e constante desafio para a elaboração dessa Tese foi romper com esse 

modo tão introjetado e singelo de olhar para a realidade. As dificuldades não foram I são 

poucas. Em diversos momentos me encontrei I me encontro deslizando para a 

compartimentalização do mundo em sistemas. Nesses momentos voltava para as leituras de 

Bourdieu e retomava o fôlego. Mas o habitus está lá, e não se deixa modificar com facilidade. 

A alternativa à representação sistêmica, escolhida para esse estudo, é a representação 

através da imagem de campos de poder. O campo é compreendido como um espaço de 

posições, entre atores sociais, em uma relação de mútua exclusão. O campo é uma construção 

empírica, só podendo ser descrito a partir de critérios que precisam dar conta de um conjunto 

de diferenças que separam os atores ou que permitem que um conjunto de relações apareça. A 

partir desses critérios se reúne os atores sociais, essenciais para revelar as posições com 

relação aos tipos de capital I recursos de poder em disputa. Ou seja, o campo é definido pela 

especificidade da luta e por aquilo que nele está em jogo. 

O pensamento em termos de campo permite explicar, simultaneamente, os princípios 

de divisão interna em função dos quais se organizam as disputas, as controvérsias, as 

competições, e os limites historicamente determinados que o funcionamento do campo impõe 

aos que nele estão. Permite compreender as relações entre o que lhe é interno e o que lhe é 

externo, sem que seja preciso absolutizar ou reduzir nenhum dos termos, já que um campo 

também cumpre funções sociais externas, especialmente de legitimação de uma ordem social 

(Pinto, 2000). 
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------- --- - - -

Para delimitar o campo é preciso identificar os atores sociais com interesse no jogo 

que nele ocorre. Quem está no campo é quem contribui para defini-lo, sendo capaz de 

produzir efeitos diferentes dos que produziria em um outro campo. Essa identificação 

considera, portanto, as posições dos atores com relação ao que se encontra em disputa. Essas 

indicações foram buscadas, para os fins desta Tese, em ações discursivas registradas de 

diferentes formas: declarações orais posteriormente transcritas, textos escritos produzidos 

para momentos particulares de disputa, textos escritos de forma regular para a disseminação 

de idéias para os seus parceiros - principalmente editoriais das publicações regulares de 

organizações de representação de interesses. 

À pergunta "que tipo de recurso de poder se disputa no campo da atenção à saúde?" o 

senso comum (socialmente construído) responderia rápida e seguramente: recursos 

financeiros. Nada mais natural se considerarmos a hegemonia da visão sistêmica e os recursos 

financeiros como a energia indispensável para que o organismo se reproduza. Buscar 

compreender o campo pelo fluxo de recursos financeiros pode ser interessante e já ofereceu, 

há mais de uma década, algumas informações relevantes. Em vez desse caminho, considero 

que o que se encontra em disputa em um campo de poder é a definição dos conceitos centrais 

para a sua configuração; é a possibilidade de constituí-lo pela enunciação e não pelo conflito 

aberto ou pelo uso de força, de produzir efeitos sem gasto aparente de energia. 

A construção do objeto de pesquisa decorreu, portanto, de uma série de escolhas: 

• rejeitar o modelo sistêmico de análise de políticas públicas e buscar alternativas; 

• identificar a potencialidade da concepção de campo de poder, encontrada em Pierre 

Bourdieu, para compreender de modo mais articulado e não reducionista os fenômenos 

sociais que ocorrem na área de interesse e que passa, então, a ser denominada de campo 

da atenção à saúde; 
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• analisar as relações de poder que ocorrem no campo, focalizando na luta pela definição 

sobre os modos de produção das ações de saúde; 

• identificar os conceitos centrais cuja definição é disputada - direito à saúde e 

descentralização, a partir da resposta à pergunta "quais são os conceitos que organizam o 

campo no contexto pós-Constituição de 1988?"; 

• partir desse momento - a promulgação da Constituição - e identificar quais as definições 

dominantes, quais atores sociais estavam interessados no jogo e como se posicionavam, 

ou seja, identificar a configuração do campo naquele momento; 

• seguir a trajetória da relação entre os atores posicionados, isto é, a trajetória do campo -

uma trajetória pode ser considerada como a generalização da noção de posição, pelo 

acréscimo da dimensão temporal, "uma trajetória é a sucessão das posições ocupadas num 

espaço construído que é também afetado por transformações regulares" (Pinto, 2000, 

p.lOl); 

• identificar os atores e as posições a partir das suas ações discursivas, que vão sendo 

registradas ao longo da narrativa; 

• as acumulações resultantes são também apresentadas ao longo da narrativa, 

principalmente sob a forma de leis e normas que sedimentam, objetivam, uma 

determinada definição. 

Pode-se perceber que o objeto de pesquisa se reconstrói ao longo do tempo, na medida 

em que a interação entre os atores sociais produz efeitos sobre o campo. Essa dinamicidade da 

noção de campo, com o acréscimo da referência da produção social, ficará mais clara com a 

leitura do item "O poder na metáfora do jogo". 
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A realização da pesquisa 

Uma das últimas questões I comentário bem humorado durante a Banca que examinou 

o Projeto de Pesquisa foi do Prof. Fachin - "precisa ser tão construcionista assim?". Ela 

expressava uma certa preocupação com a forma vaga e meramente declaratória com que a 

metodologia de pesquisa era tratada. A outra preocupação era com a extensão do período 

escolhido e a abrangência do tema, e foi expressa por todos os examinadores, ainda que com 

um voto de confiança de que eu saberia me mover frente aos riscos (ainda que recuando) . 

É com uma boa dose de tranqüilidade que apresento, hoje, o resultado dessa 

empreitada com uma resposta positiva a essas duas preocupações. Sim, era preciso ser tão 

construcionista; e sim, era preciso ser "ambiciosa" . Vamos conversar um pouco sobre cada 

um desses aspectos. 

Em face do já mencionado vício sistêmico e à novidade, inclusive para mim, da 

abordagem escolhida, a pesquisa foi sendo construída e reconstruída passo a passo. 

Primeiro quis me certificar de que não estaria chovendo no molhado, que a pergunta 

que eu colocava já não tinha sido respondida de modo a satisfazer minha própria curiosidade. 

Para isso, após ter feito uso dos recursos da internet e de ter revisado os periódicos que 

publicam sobre o tema, passei vários dias de um verão escaldante nas Bibliotecas da Escola 

Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz, e do Instituto de Medicina Social, da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em busca de dissertações e teses. Essas duas 

instituições tem a maior produção brasileira sobre política de saúde no período recente, além 

de ter um invejável acervo de trabalhos elaborados em outros centros de pesquisa. Encontrei 

estudos preciosos, muitos deles citados diversas vezes na minha narrativa. Menciono 

especialmente duas teses que facilitaram a compreensão de atores pouco estudados e de suas 
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posições - uma sobre o Banco Mundial elaborada por Ruben Mattos, e outra sobre planos e 

seguros de saúde elaborada por Ligia Bahia. 

Após quatro meses dedicados à leitura e fichamento dos artigos, dissertações e teses, e 

convencida da relevância da minha questão de pesquisa e das minhas preocupações, tratava-se 

de ir para a próxima etapa. A busca e a leitura dos documentos I textos que me permitiriam 

conhecer os atores e suas posições foi tentativa e esclarecedora. 

A idéia era trabalhar com os editoriais das publicações regulares das organizações de 

representação de interesse, como uma expressão da trajetória das posições desses atores. Ter 

acesso aos mesmos foi bastante fácil, ainda que assustador pela percepção de que pilhas de 

papel começavam a ser acumular e teriam que ser lidos, um dia. Além desses documentos 

busquei o registro de ações discursivas em arenas decisórias - no Congresso Nacional e no 

Conselho Nacional de Saúde. No primeiro obtive a transcrição de audiências públicas sobre 

atenção à saúde e no segundo cópias das atas. Muito papel! Sem contar os arquivos em 

disquete ou disponíveis em sites na internet, principalmente após 1998. Ainda quando estava 

em Brasília, no meio do processo de passar os olhos por milhares de folhas e selecionar as que 

queri·a copiar para trazer, me dei conta de que estava reconstruindo, na coleta dos textos, a 

lógica sistêmica: no Congresso recolhia textos sobre a relação entre o subsistema privado com 

o público, no Conselho textos sobre o subsistema público. Crise! Um dia fechada no hotel 

relendo o Projeto de Tese. Reorientação do olhar e do pensamento. Alerta constante para não 

cair na armadilha do habitus. 

A escolha para começar a leitura e a sistematização foi pelos editoriais, onde busquei 

declarações sobre os conceitos de direito à saúde e descentralização. Partes selecionadas 

dessas declarações estão transcritas nos quadros que compõem a parte denominada "Textos 

textos textos". Grande conforto em perceber a coerência na trajetória discursiva desses atores 

sociais. Seria fácil identificar as posições e oposições. Ledo engano! 
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Feita essa primeira aproximação incluí os demais textos, espalhei tudo pelo chão e 

organizei-os pela seqüência dos acontecimentos. Começei, então, a contar a história que se 

encontra na narrativa. Ao fazê-lo foi ficando evidente que as ações discursivas nas arenas 

decisórias, em momentos críticos, não eram, necessariamente, coerentes com as declarações 

feitas nos editoriais . Isso não chegou a ser uma surpresa. Afinal, há tanto tempo falamos da 

distância entre discurso e ação, entre intenção e gesto! Novamente foi preciso ficar alerta para 

não cair no jogo tão interessante de analisar essa distância e, de alguma forma, desmascarar 

dissimulações ou ingenuidades. Resolvi, de modo pragmático, considerar para a narrativa as 

declarações feitas no "calor da batalha", e deixar as racionalizações dos editoriais como 

ilustração. Deixo para que os leitores curiosos tirem suas próprias conclusões. 

Os textos não foram utilizados com o objetivo de reconstruir as intenções originais de 

seus autores . O que busquei foi , a partir do meu entendimento sempre único e historicamente 

situado, estabelecer uma conversa que me permitisse reconstruir o passado. Essa conversa foi 

conduzida sob a égide da pergunta-resposta, em que pergunto aos textos sobre como os atores 

definem direito à saúde e descentralização, e sobre as configurações que resultam da interação 

discursi va que se processa no campo da atenção à saúde. A resposta obtida é produzida pela 

fus ão de horizontes - entre a minha leitura e a possibilidade de significados que toda peça de 

linguagem admite, considerando a minha interpretação de intencionalidades e propósitos nos 

diferentes contextos. "Na ressurreição do sentido do texto já se encontram sempre implicadas 

as idéias próprias do intérprete. ( ... ) Podemos reconhecer nisso a forma de realização da 

conversação, na qual o tema chega à sua expressão, não na qualidade de coisa minha ou de 

meu autor, mas como uma coisa comum a ambos." (Gadamer, 1997, p.566) 

Fui construindo, a partir dessa conversa com os textos produzidos pelos diversos 

atores sociais, uma narrativa contada por muitas vozes (para beneficio do leitor). Como já 

disse, a decisão sobre o que incluir e o que excluir é privilégio da autora e eu a exercitei sem 
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pudor, ainda que deixando claro a partir de que posição eu o fiz. Como ensina Bruner (2000) 

as histórias têm, inevitavelmente, uma voz que faz a narração, que organiza os eventos através 

de um conjunto particular de prismas; contar uma história implica, nesse sentido, em adotar 

uma postura moral. Como já disse, adoto como postura ética a referência ao valor da vida, e é 

a partir dessa referência de verdade que conto essa história. 

Por outro lado, as histórias são instrumentos especialmente interessantes para a 

negociação social. Seu status, mesmo quando são apresentadas como "histórias reais", 

permanece sempre no espaço intermediário entre o real e o imaginário - a essa característica 

Bruner (2000) chama de "epistemologia nebulosa da história", de "função hermenêutica da 

história" . É isso, o núcleo central dessa Tese é uma história, em parte real, em parte 

imaginária. 

Para encerrar essa descrição da pesqmsa, um comentário sobre a necessidade de 

recortes da realidade e no tempo, e a preocupação com o é muito "ambiciosa". 

A curiosidade direcionou a escolha do tema e desse grande período de tempo. Não 

seria possível encontrar uma resposta, ainda que sempre provisória e particular, recortando o 

campo (recaindo em subsistemas?) e sem um vôo panorâmico ao longo do tempo. É evidente 

que o que se ganha em abrangência se perde em profundidade. A escolha foi pela 

abrangência, já que a profundidade pode vir após, como decorrência dessa exploração inicial. 

Além disso, a revisão da literatura sobre o tema reforçou a necessidade dessa abrangência. 

Sobre os recortes indispensáveis. É claro que a história não tem um começo nem um 

fim . "O movimento, que é jogo, não possui nenhum alvo em que termine, mas renova-se em 

permanente repetição." (Gadamer, 1997, p.l77). Mas é preciso recortar! E isso foi feito . O 

critério de início é perfeitamente justificável - a Constituição de 1988 reconfigura o campo 

pelo estabelecimento de uma nova regra básica. Para começar a partir daí fiz uma descrição 

dessa reconfiguração, do campo e dos atores naquele momento, da definição conceitual 
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dominante naquelas circunstâncias. E vim até o tempo quase presente- acabei incluindo 2001 

que não estava presente na previsão do Projeto. Sobre o futuro, quem sabe? Existem indícios, 

não muito animadores, sobre possíveis tendências. Mas são apenas indícios. Quanto mais 

longo o período de tempo para o qual se olha, mais se percebe o movimento, e mais parece 

não haver um destino claro. 

Se tudo é tão pessoal e situado, qual a validade dessa Tese? 

Para começar a responder essa pergunta é preciso esclarecer de que validade se está 

falando. Nesse sentido, as reflexões de Janesick (2000, p.393) alertam sobre como a 

transposição desse termo, cujo significado é superespecificado na pesquisa quantitativa, pode 

levar a confusões ao ser ressignificado em outra lógica de pesquisa. Com relação à trindade 
• 

do paradigma quantitativista - validade, generabilidade e confiabilidade - a autora considera 

que é chegada a hora de questioná-la e de "substituir essa linguagem por uma que capture, 

mais acuradamente, a complexidade e textura da pesquisa qualitativa". Para que isso ocorra é 

preciso, imediatamente deixar de lado a pretensão de objetividade - essa quimera, essa 

"criatura mitológica que nunca existiu, a não ser na imaginação daqueles que acreditam que o 

conhecimento pode ser separado de quem conhece" (Lincoln e Guba, 2000, p. l81 ). 

Essa busca e o reconhecimento de pesquisas que valorizam o intuitivo, o emocional, a 

interpretação como arte, a crítica e a percepção da ciência como poder (Denzin e Lincoln, 

1998), não eliminam ou substituem a preocupação com a qualidade do que se está 

produzindo. "Como sabemos quando temos uma pesquisa social que é suficientemente fiel a 

alguma construção humana para que nos sintamos seguros para agir a partir dela ou, mais 

importante, para que membros da comunidade na qual a pesquisa é conduzida possam agir a 

partir dela?" (Lincoln e Guba, 2000, p.180) 
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Uma possibilidade de resposta é dada por esses mesmos autores, a partir de uma 

revisão de suas formulações prévias (Guba e Lincoln, 1989), ao tomarem a validade como 

autenticidade. Nesse sentido, Lincoln e Guba (2000) propõem alguns critérios para identificar 

a autenticidade de uma pesquisa construcionista: 

• justiça - uma qualidade de equilíbrio - as visões, perspectivas, preocupações e vozes de 

todos os interessados devem ser aparentes no texto; 

• autenticidade ontológica e educativa - equivalente à inteligência crítica, definida por 

Schwandt (1996, p. 60) como a "capacidade de se engajar na crítica moral"; 

• autenticidade catalítica e tática - possibilidade de que a pesquisa gere ação, potencialize a 

capacidade de alguns atores para a mudança social positiva. 

Richardson (2000) recomenda a validade como transgressão, como possibilidade de 

modificar a relação do pesquisador com o seu trabalho, com o modo como compreende e 

como conta sobre o objeto de estudo. 

Lincoln ( 1995) relaciona validade com ética, a partir de uma série de critérios: 

• posicionar-se a partir de um ponto de referência claramente expresso; 

• ser reconhecido por árbitros de qualidade - comunidades discursivas e espaços de 

pesqu1sa; 

• adotar uma postura enquanto pesquisador que privilegie a reciprocidade em vez da 

hierarquia; 

• considerar como o conhecimento pode contribuir para a emancipação humana; 

• compartilhar os pré-requisitos de privilégio que possuímos enquanto acadêmicos, com 

espaços nas universidades. 

A recusa em adotar um padrão permanente através do qual a verdade possa ser 

universalmente reconhecida não implica na recusa a considerações morais. Pelo contrário, o 

reconhecimento de que a realidade e o conhecimento são socialmente construídos indica a 
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necessidade de realizar escolhas sobre os valores que orientam a participação de cada um 

nessa construção. 

Dussel (200 1, p.66) considera a validade como sendo o resultado da "aceitação 

intersubjetiva por uma comunidade de comunicação" (Dussel, 2001, p.66). Assim, a pretensão 

de validade é formal, faz referência à intersubjetividade como aceitabilidade. Para que essa 

possibilidade se instale é preciso que "os autores especifiquem os aspectos do mundo aos 

quais estão tentando vincular-se e porquê, a situar o conhecimento e, assim, desreificá-lo, a 

falar de uma forma que inclui a propriedade dos argumentos, a ser accountable pelas escolhas 

feitas" (Townley, 1994, p.28). 

Acredito ter produzido uma Tese que se adequa aos critérios de autenticidade; que 

modificou minha relação com o meu trabalho ao propiciar, pela reflexividade, um reencontro 

com minhas próprias posições; que foi construída a partir de uma referência moral que está 

claramente expressa ao longo do texto, que busca a reciprocidade. Cabe agora, saber se os 

leitores a aceitam como uma peça que propicia a comunicação e que dá seqüência à 

conversação sobre o tema e seus aspectos críticos. 
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DAS IDÉIAS 

Qualquer idéia que te agrade, 
por isso mesmo ... é tua. 

O autor nada mais fez que vestir a verdade 
que dentro de ti se achava inteiramente nua .... 

Mário Quintana 
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0 PODER NA METÁFORA DO JOGO: 

UMA LEITURA DE BOURDIEU E MATUS 

INFLUENCIADA POR GADAMER 

Este texto revisa e discute as formulações de dois autores - Pierre Bourdieu e Carlos 

Matus - que, acredita-se, têm uma grande capacidade explicativa na abordagem do poder, 

propiciando métodos de análise com potencial para compreender processualmente campos 

organizacionais e organizações, bem como sua relação com o espaço social. 

O predomínio da abordagem positivista sistêmica tem representado, para os estudos 

organizacionais, uma dificuldade para compreender processos socialmente construídos e, em 

grande medida, processos de mudança (vista, no máximo, como mera evolução). Além disto, 

o poder é tratado como atributo do sistema e fator de manutenção da ordem I estabilidade. A 

contribuição dos autores revisados está em propiciar referenciais para compreender 

processualmente interações sociais e seus resultados. Essas interações podem ocorrer em 

diferentes escalas6/ Embora o foco central, tanto de Bourdieu quanto de Matus, seja na escala 

do espaço de relações entre atores sociais possuidores de recursos de poder (que se pode 

chamar de espaço interorganizacional), é imprescindível compreender como estas relações são 

influenciadas pelo espaço social, pelas relações de poder que ocorrem dentro das 

organizações, e pelas características (habitus I situação) das pessoas que estão construindo 

estas organizações e suas ações. 

6 A noção de escala (muito usada na geografia) permite um ir e vir que a noção de níveis de análise não permite. 
A · diferença entre estas duas noções é facilmente compreensível pelo significado das palavras. O significado 
mais comum (segundo o Aurélio de 2001) de escala é o de uma linha graduada "que indica a relação das 
dimensões ou distâncias marcadas sobre um plano"; o de nível é "superficie paralela ao plano do horizonte". Ou 
seja, a noção de escala é relaciona!, a de nível tende a ser estática. 
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Um exemplo é o estudo de Bourdieu (2001) sobre o mercado de casas individuais dos 

subúrbios de Paris, compreendido como o produto de uma dupla construção social : construção 

da demanda através da produção dos sistemas de preferências individuais e da destinação de 

recursos para financiamento por parte do Estado; construção da oferta através da ação do 

Estado e dos bancos que propiciam financiamento para os construtores, e do desenvolvimento 

da tecnologia de produção de unidades individuais pré-fabricadas. Para analisar este processo 

o autor narra os eventos que o constituem ao longo de cerca de duas décadas, focalizando em 

diferentes atores sociais localizados em diferentes escalas. Assim, Bourdieu (200 1) analisa o 

campo dos construtores e suas estratégias (espaço interorganizacional); a participação do 

Estado na construção do mercado de casas (espaço social e interorganizacional) ; o campo dos 

poderes locais (de base territorial e interorganizacional); assim como os fundamentos - as 

disposições - dos indivíduos que estão nas organizações e dos compradores (indivíduos no 

espaço social) . 

Esta forma complexa de análise permite compreender que a aparente coerência em um 

espaço interorganizacional (ou, mesmo, organizacional) se originou na interação conflitiva ou 

cooperativa e não de algum tipo de auto-desenvolvimento imanente da estrutura. Além disto, 
(I 

o campo não tem partes, componentes. Cada~mpo te!l\ sua yrópria lógica e regularidades, e -.J 

cada estágio na história do campo envolve mudanças genuinamente qualitativas. Ou seja, o 

espaço de relações entre os atores sociais (sejam organizações não reificadas, sejam pessoas 

dentro das organizações) constitui uma potencialidade aberta ao jogo, cujos limites são 

fronteiras dinâmicas, que também são objeto de disputa. 

A chegada a estes autores se deu de forma bastante distinta. As formulações de Carlos 

Matus, autor chileno, se disseminaram no Brasil desde o início dos anos 90, especificamente 

na administração pública e através do IPEA, ainda que já estivessem relativamente 

disseminadas no planejamento em saúde, através da Organização Panamericana de Saúde. 
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Assim, meu primeiro contato com Matus data da década de 80, pela minha inserção enquanto 

trabalhadora da saúde coletiva. Imediatamente reconheci inúmeros pontos de identidade e 

passei a defender que o método de planejamento desenvolvido por este autor é extremamente 

adequado para trabalhar em cenários de incerteza e conflito por recursos de poder. Faltava, no 

entanto, explorar as formulações conceituais de Matus enquanto referência para a análise de 

políticas públicas. Ao construir o referencial teórico para esta tese, foi mais ou menos natural 

retomar Matus com este olhar. 

A chegada a Bourdieu se deu por caminhos transversais. Durante o desenvolvimento 

da disciplina Análise Organizacional7 chamou atenção a concepção de campo organizacional 

desenvolvida por DiMaggio e Powell8
, a partir de uma referência à noção de campo em 

Bourdieu. No entanto, havia a sensação de que a potencialidade da noção de campo estava 

bastante reduzida, já que o poder, enquanto categoria estruturante não estava explícito. Pelo 

contrário, haviam forças estruturais deterministas impondo comportamentos reativos e a 

evolução do campo9
. O interesse pelo tema levou à leitura de Bourdieu e ao encontro com um 

autor fascinante cujas formulações são, em muitos aspectos, semelhantes às de Matus. Daí a 

aproximar estes dois autores, no referencial da tese, foi um passo natural. 

Permanecia, ainda, a grande curiosidade sobre a origem das semelhanças, já que havia 

uma certa sincronicidade na produção destes dois autores e nenhuma citação cruzada. Com o 

impulso de quem é fascinada por novelas de suspense fui em busca de pistas que 

7 Durante o Curso de Doutorado e ministrada, naquele momento, pelo Professor Marcelo Milano Falcão Vieira. 
8 "Por campo organizacional queremos representar aquelas organizações que, em um agregado, constituem uma 
área reconhecida de vida organizacional: fornecedores chave, consumidores e produtores de recursos, agências 
reguladoras, e outras organizações que produzem serviços ou produtos similares. A virtude desta unidade de 
análise é que ela dirige nossa atenção não apenas para firmas em competição, como faz a abordagem da 
população ( ... ), ou para redes de organizações em interação real, como faz a abordagem da rede 
interorganizacional ( ... ), mas para a totalidade dos atores relevantes. Ao fazê-lo , a idéia de campo corresponde a 
importância tanto da conexão quanto da equivalência estrutural." (DiMaggio e Powell, 1991 , p.64-65) 
9 Diferentes momentos do amadurecimento desta reflexão podem ser encontrados em três ensaios de minha 
autoria: o primeiro deles apresentado no ENANPAD 2001 e que se encontra nos anais, tendo recebido o prêmio 
de melhor trabalho na área de Teoria Organizacional; o segundo a ser publicado como artigo na Revista de 
Administração Contemporânea; e o terceiro a ser ,publicado em livro organizado por Marcelo Milano Falcão 
Vieira e Cristina Amélia Carvalho, ambos em 2002 . 
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esclarecessem este "mistério". Traçando os autores referidos por Matus impôs-se ir à filosofia. 

Em Heidegger e, principalmente, em Gadamer, se encontrariam evidências de algumas 

ongens comuns. 

O contato com idéias de autores pode ser, em algumas circunstâncias, um momento de 

encontro. Foi assim com Gadamer. A leitura de Verdade e Método propiciou uma série de 

esclarecimentos sobre impasses e desconfortos teóricos. Propiciou, ainda, o tecido sobre o 

qual se costura, à moda de uma colcha, esta aproximação entre "retalhos" das formulações de 

Matus e de Bourdieu. 

Esse texto inclui uma apresentação das minhas leituras 10 de Gadamer, Bourdieu e 

Matus. Posteriormente realizo uma aproximação entre os três autores e uma breve discussão 

sobre a potencialidade deste referencial para compreender processos sociais. 

A situação de quem compreende 

Antes de revisar as formulações de Gadamer, é interessante considerar a concepção de 

Heidegger (1998) sobre a pré-estrutura que orienta a compreensão humana e emerge da 

situação existencial, demarcando o enquadramento temático e a validade de cada tentativa de 

interpretação. A compreensão é concebida como sendo existencial, isto é, como modo de ser 

através do qual conseguimos e procuramos nos situar no mundo. Compreender algo significa 

menos um modo de conhecimento que um situar-se no mundo. A nossa compreensão se 

orienta segundo determinados esboços não expressos que corporificam possibilidades de nós 

mesmos, do nosso poder ser. Compreender significa poder: capacidade de concretizar este ou 

10 Enfatizo que este texto representa minhas leituras. Sua produção se deve exatamente à necessidade de 
explicitá-la, tendo em vista a existência de múltiplas leituras destes (e de todos os) autores. Assim, dialogo 
especialmente com uma leitura estruturalista de Bourdieu e com uma leitura das formulações de Matus como 
sendo decorrência direta da teoria de jogos de Yon Neumann e Morgenstem. Aliás, a respeito desta leitura de 
Matus cabe aqui um agradecimento ao alerta feito pelo Professor Paulo Roberto Motta durante a discussão do 
meu projeto de tese no Consórcio Doutoral ocorrido em Campinas, em setembro de 2001 logo após o 
E ANP AD. Sem o comentário do Professor Motta eu teria continuado supondo (ingênua e equivocadamente) 
que minha leitura pessoal era imediatamente óbvia. 
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aquele modo de entender, em vez de outro. Mas, segundo Heidegger, não é como se lá fora - -- ---
houvessem, inicialmente, coisas nuas que receberiam, de nossa compreensão "subjetiva", 

determinada significação. O que existe, de início, é precisamente nossa relação com o mundo, 

através de pré-esboços da compreensão (Grondin, 1999). 

Partindo da noção de pré-compreensão, Gadamer (1997) afirma que cada compreensão 

é condicionada por uma motivação ou um pré-conceito. Os pré-conceitos valem, de certa 

forma, como condições transcendentais de compreensão. Sendo asstm, nossa historicidade 

não é uma limitação, mas um princípio para a compreensão. Nossa consciência atual foi 

constituída por uma história efeitual sendo, portanto, um efeito da história. Por outro lado, ela 

caracteriza uma consciência a ser sempre reconquistada desse ser um efeito. Essa consciência 

pode significar a exigência de um esclarecimento dessa nossa historicidade, no sentido de 

uma elaboração de nossa situação hermenêutica, mas também e sobretudo um dar-se conta 

dos limites estabelecidos para este esclarecimento (Grondin, 1999). 

"A consctencia da história efeitual é em primeiro lugar consctencia da situação 
hermenêutica. No entanto, o tomar-se consciente de uma situação é uma tarefa que em 
cada caso reveste uma dificuldade própria. O conceito de situação se caracteriza pelo 
fato de não nos encontrarmos diante dela e, portanto, não podemos ter um saber 
objetivo dela. Nós estamos nela, já que nos encontramos sempre numa situação, cuja 
iluminação é a nossa tarefa, e esta nunca pode se cumprir por completo. E isso vale 
também para a situação hermenêutica, isto é, para a situação em que nos encontramos 
face à tradição que queremos compreender. Também a iluminação dessa situação, isto 
é, a reflexão da história efeitual, não pode ser plenamente realizada, esta 
impossibilidade não é defeito da reflexão, mas encontra-se na essência mesma do ser 
histórico que somos. Ser histórico quer dizer não se esgotar nunca no saber-se." 
(Gadamer, 1997, p.451) 

É preciso cuidado para não tomar esta idéia como um limite absoluto . Ricoeur (1977, 

p.115) faz esse esclarecimento vinculando a idéia da impossibilidade de dominar, com o olhar 

em um sobrevôo, o conjunto dos efeitos da história com a aceitação de uma ontologia de 

finitude (em oposição à pretensão do saber absoluto). "Por outro lado, se não há sobrevôo, não 

há situação que nos limite absolutamente. Onde há situação há horizonte, como aquilo que 
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pode encurtar-se ou ampliar-se." O preconceito é o horizonte do presente, é a finitude do 

próximo em sua abertura para o longínquo. Já a mobilidade histórica da existência humana 

apoia-se em que não há uma vinculação absoluta a uma determinada posição e, nesse sentido, 

tampouco existe um horizonte fechado. "O horizonte é, antes, algo no qual trilhamos nosso 

caminho e que conosco faz o caminho. Os horizontes se deslocam ao passo de quem se 

move." (Gadamer, 1997, p.455) 

A metáfora do jogo em Gadamer 

Gadamer (1997) utiliza a metáfora do jogo como fio condutor da explicação 

ontológica. Para começar a conceituação de jogo Gadamer (1997, p.174-175) diferencia o 

comportamento do jogador do próprio jogo. "O que é mero jogo não é sério. O jogar possui 

uma relação de ser própria para com o que é sério. ( ... ) Não é a relação que, a partir do jogo, 

de dentro para fora, aponta para a seriedade, mas é apenas a seriedade que há no jogo que 

permite que o jogo seja inteiramente um jogo." Essa linha de pensamento induz a considerar a 

natureza do jogo perguntando pelo modo de ser do jogo como tal, e não pela reflexão 

subjetiva de quem joga. "Pois o jogo tem uma natureza própria, independente da consciência 

daqueles que jogam ( .. . ) O sujeito do jogo não são os jogadores, porém o jogo, através dos 

que jogam, simplesmente ganha representação". 

Gadamer ( 1997), ainda em busca de esclarecer sobre o conceito de jogo, ressalta que 

no uso metafórico de uma palavra11 -quando ela é transposta para um campo de aplicação ao 

qual originariamente não pertence - seu significado próprio e originário surge como se tivesse 

sido realçado. Algo semelhante vale também para as etimologias 12
• 

11 Abstrações produzidas pela linguagem. 
11 Abstrações produzidas pela lingüística. 
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"Se considerarmos o uso da palavra jogo, dando preferência ao chamado significado 
figurado, resultará o seguinte: falamos do jogo das luzes, do jogo das ondas, do jogo 
da peça da máquina no rolamento, do jogo entrosado dos membros, do jogo das forças, 
do jogo dos mosquitos, até mesmo do jogo das palavras. Nisso está implícito o vaivém 
do movimento, o qual não está fixado em nenhum alvo, no qual termine. A isso 
corresponde também o originário significado da palavra jogo como dança ( ... ) O 
movimento, que é jogo, não possui nenhum alvo em que termine, mas renova-se em 
permanente repetição. 
O modo de ser do jogo não é pois da espécie que tenha de ter um sujeito que se porte 
nos moldes do jogo, de maneira que o jogo seja jogado. Antes, o sentido mais 
originário de jogar é o sentido medieval. Assim, por exemplo, costumamos dizer que 
algo 'está jogando' lá ou lá, ou então e então, que algo está se desenrolando como jogo, 
que algo está em jogo." (Gadamer, 1997, p.177) 

O autor reconhece, assim, o primado do jogo em face da consciência do jogador, com 

o jogo representando uma ordem, na qual o vaivém do movimento corre como que 

espontaneamente. Este primado do jogo é experimentado de modo especial pelos jogadores, 

implicando na existência de espaços de decisão (ainda que restringidos por este primado), em 

liberdade para decidir desta ou daquela maneira e, em conseqüência, em riscos. A partir daí 

pode-se chegar a um traço geral de como a natureza do jogo reflete um comportamento 

lúdico: "todo jogar é um ser-jogado" . "O verdadeiro sujeito do jogo( .. . ) não é o jogador, mas 

o próprio jogo. É o jogo que mantém o jogador a caminho, que o enreda no jogo, e que o 

mantém em jogo." Esta essência do jogo é definida pelas regras e regulamentos que limitam o 

espaço livre, que restringem o movimento de fora (Gadamer, 1997, p.l81 ). 

"Para o jogo humano, em face destas determinações gerais, parece-me característico 
que ele joga algo. Isso significa que a regulamentação do movimento a que se 
subordina possui uma determinação que o jogador 'escolhe' ( ... ) Mas também no 
âmbito de sua disposição de jogar realiza ele sua escolha. Escolhe este jogo e não 
aquele. 
A delimitação do campo de jogo coloca o mundo do jogo, enquanto um mundo 
fechado, em oposição ao mundo dos fins, sem transição e sem intermediação. O fato 
de que todo jogo é jogar-algo passa a valer por primeiro aqui ( ... ) Cada jogo coloca 
uma tarefa ao homem que joga. Não pode igualmente abandonar-se à liberdade de 
colocar-se em jogo, a não ser através da transformação dos fins do seu comportamento 
em simples tarefas do jogo. ( ... ) o verdadeiro fim do jogo não é, de forma alguma, a 
solução dessas tarefas, mas a regulamentação e a configuração do próprio movimento 
do jogo."(Gadamer, 1997, p.183) 
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------------------------------ ----- - ---

A gênese social de campos de poder 

Para Bourdieu as relações sociais, que constituem o jogo social, ocorrem a partir de 

regularidades, mas não seguem regras constantes. "Para construir um modelo de jogo que não 

seja nem o simples registro de normas explícitas, nem o enunciado de regularidades, mas que 

integra umas as outras, é preciso refletir sobre os modos de existência dos princípios de 

regulação e regularidades das práticas" (Bourdieu, 1990, p.83). 

A partir dessa preocupação, Bourdieu ( 1996a, p.l O) desenvolve uma filosofia da ação 

cujo ponto central é a relação, de mão dupla, entre as estruturas objetivas (dos campos sociais) 

e as estruturas incorporadas (do habitus). Preocupa-se, portanto, com as relações, e não com 

realidades fenomênicas nas quais elas se manifestam. Opõem-se tanto à ênfase antropológica 

na linguagem quanto ao estruturalismo, recusando-se a reduzir os agentes (eminentemente 

ativos e atuantes) a simples fenômenos da estrutura. 

Ao caracterizar seu trabalho, Bourdieu ( 1990, p.149) escolheu o termo 

"construcionismo 13 estruturalista", tendo, logo em seguida, acrescentado a designação inversa 

- "estruturalismo construcionista", expressando a articulação dialética entre objetivismo e 

subjetivismo na sua teoria, ou seja, a articulação dialética entre estruturas mentais e sociais. 

"Por estruturalismo ou estruturalista, quero dizer que existem, no próprio mundo 
social e não apenas nos sistemas simbólicos - linguagem, mito, etc., estruturas 
objetivas, independentes da consciência e da vontade dos agentes, as quais são capazes 
de orientar ou coagir suas gráticas e representações.j Por construcionismo, quero dizer 
que há, de um lado, uma gênese social dos esquemas de percepção, pensamento e ação 
que são constitutivos do que chamo de habitus e, de outro, das estruturas sociais, em 
particular do que chamo de campos e, particularmente, do que se costuma chamar de 
classes sociais." (Bourdieu, 1990, p.149). 

13 Uma tradução literal da referência utilizada e que se encontra em inglês indicaria o uso da palavra 
"construtivismo", em vez de "construcionismo" . A opção por construcionismo segue uma tendência encontrada 
em publicações sobre o tema na América Latina, tendo em vista o interesse em diferenciar da abordagem 
construtivista do campo da educação. 
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Como Foucault, Bourdieu vê o poder como difuso e oculto em modos de ver e 

descrever o mundo amplamente aceitos e, freqüentemente, não questionados. Porém, de modo 

diferente de Foucault, nas formulações de Bourdieu esse poder difuso ou simbólico está 

intimamente relacionado com o poder político e econômico (embora sem estar reduzido a 

estes), e serve a uma função legitimadora (Johnson, 1999). 

A noção de habitus é central para estas formulações. Habitus é definido como o 

sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas que operam como estruturas 

estruturantes, isto é, como princípios geradores e organizadores das práticas e representações. 

Estas podem ser objetivamente adaptadas a seus resultados sem pressupor uma intenção 

conscientemente dirigida a fins ou expressar o controle das operações necessárias para atingi-

los. Objetivamente regular e regulado sem ser produto da obediência a regras, o habitus pode. 

ser coletivamente orquestrado sem ser produto da ação organizadora de um condutor. É 

descrito como um sentido para o jogo, um senso prático que inclina os agentes a atuar e reagir 

em situações específicas de um modo que não é sempre calculado e que não é meramente uma 

questão de obediência consciente a regras (Bourdieu, 1996a). 

Para compreender as situações concretas, governadas por um conjunto de relações, nas 

quais os agentes existem e atuam, Bourdieu ( 1996a e b) desenvolve a noção de campo. O 

campo é definido como um espaço estruturado com suas próprias regras de funcionamento e 

suas próprias relações de força. Sua estrutura é dada, em cada momento, pelas relações entre 

as posições que os agentes ocupam. Portanto, uma mudança nas posições dos agentes implica 

em uma mudança na estrutura do campo. Em_g1g1lquer campo os agentes competem pelos 

interesses (tipos de capital) que ali são específicos. 

Os diversos campos, mundos sociais relativamente autônomos, exigem daqueles que \ 

nele estão envolvidos um saber prático das leis de funcionamento desses universos, isto é, um 

habitus adquirido pela socialização prévia e/ou por aquela que é praticada no próprio campo. 
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Os campos mais altamente especializados supõem e exigem um saber prático das leis tácitas 

do seu funcionamento. O habitus é um corpo socializado, um corpo estruturante, um corpo 

que incorporou as estruturas (oriundas do trabalho histórico de gerações sucessivas) 

imanentes de um mundo, de um campo, e que estrutura tanto a percepção como a ação nesse 

mundo (Bourdieu, 1996b ). 

É importante destacar que os conceitos de habitus e de campo designam feixes de 

relações. Um campo é composto por um conjunto de relações históricas e objetivas ancoradas 

em certas formas de poder (tipos de capital), enquanto o habitus é composto por um conjunto 

de relações históricas depositadas dentro dos corpos individuais sob a forma de esquemas 

mentais e corporais de percepção, compreensão e ação (Wacquant, 1992). 
~ 

Nestes termos, a noção de sociedade é substituída pela de campo e de espaço social. 

Bourdieu (1996a, p.24 e 49) propõe, também, a substituição da lógica de classes pela de 

espaço social. O autor reconhece a contribuição daquela para o trabalho político, mas 

considera que as classes existem no espaço social, ainda que em estado virtual, não como um 

dado, mas como "algo que se trata de fazer". Assim, falar de espaço social, como um espaço 1 

de diferenças que contém o princípio de uma apreensão relaciona! do mundo social, é 

resolver, fazendo-o desaparecer, o problema da existência ou não das classes, "sem negar o 

essencial do que os defensores da noção acreditam afirmar através dela, isto é, diferenciação 

social, que pode gerar antagonismos individuais e, às vezes, enfrentamentos coletivos entre os 

agentes situados em posições diferentes no espaço social". 

Toda a realidade que o espaço social designa reside na exterioridade mútua dos 

elementos que a compõem. Os seres que são diretamente visíveis, aparentes, tanto em nível 

individual quanto de grupos, existem e subsistem enquanto ocupam posições relativas em 

espaços de relações que, ainda que invisíveis e dificeis de expressar empiricamente, se 

50 



constituem na realidade primeira e última, já que comandam até as representações que os 

agentes sociais podem ter dele~ 

"Se o mundo social, com suas divisões é algo que os agentes sociais têm a fazer, a 
construir, individual e sobretudo coletivamente, na cooperação e no conflito, resta que 
estas construções não se dão no vazio social ( ... ) a posição ocupada no espaço social, 
isto é, na estrutura de distribuição de diferentes tipos de capital, que também são 
armas, comanda as representações desse espaço e as tomadas de posição nas lutas para 
conservá-lo ou transformá-lo." (Bourdieu, 1996a, p.27) 

Assim, os espaços sociais só podem ser compreendidos pela identificação do princípio 

gerador que funda essas diferenças na objetividade - a estrutura de distribuição de formas de 

poder (tipos de capital) eficientes no universo social considerado e que variam, portanto, de 

acordo com lugares e momentos. 

"A topologia que descreve um estado de posições sociais permite fundar uma análise 
dinâmica da conservação e da transformação da estrutura de distribuição das 
propriedades ativas e, assim, do espaço social. É isso que acredito expressar quando 
descrevo o espaço social global como um campo, isto é, ao mesmo tempo, como um 
campo de forças, cuja necessidade se impõe aos agentes que nele se encontram 
envolvidos, e como um campo de lutas, no interior do qual os agentes se enfrentam, 
com meios e fins diferenciados conforme sua posição na estrutura do campo de forças, 
contribuindo assim para a conservação ou transformação da estrutura." (Bourdieu, 
1996a, p.SO) 

Cada campo prescreve seus valores particulares e possu1 seus próprios princípios 

regulativos tendo, portanto, uma grau de autonomia que lhe é particular. Na sua relação com o 

espaço social a estrutura do campo refrata, como um prisma, os determinantes externos, 

traduzindo-os segundo sua própria lógica. É somente através desta refração que fatores 

externos podem ter um efeito no campo:.- O grau de autonomia de cada campo pode ser 

compreendido precisamente pela sua habilidade para refratar as demandas do espaço social 

segundo sua própria lógica. 

Bourdieu (1990) não se satisfaz com a existência de regras e regularidades. "Para 

construir um modelo de jogo que não seja nem o simples registro de normas explícitas, nem o 
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enunciado de regularidades, mas que integre uma e outras, é preciso refletir sobre os modos 

de existência diferentes dos princípios de regulação e regularidades das práticas: há, 

naturalmente, o habitus, essa disposição regrada para gerar condutas regradas e regulares, à 

margem de qualquer referência às regras." (Bourdieu, 1990, p.83-84) 

Os princípios delimitam um espaço socialmente estruturado em que agentes lutam, 

dependendo de posições que ocupam no campo, seja para mudar, seja para preservar seus 

limites e forma. A questão do limite do campo é difícil, simplesmente porque ele é sempre um 

objeto de disputa no próprio campo. Os partici antes do campo trabalham, constantemente, 

para se diferenciar dos seus rivais mais próximos, para reduzir a competição e estabelecer um 

monopólio sobre um subsetor particular do campo. Assim, os esforços constantes dos 

membros do campo para impor critérios de competição e de pertencimento podem ser mais ou 

menos bem sucedidos, dependendo de conjunturas particulares. Portanto, os limites do campo 

só podem ser determinados de modo empírico e em cada situação (Bourdieu e Wacquant, 

1992). 

Segundo Wacquant ( 1992) duas propriedades são centrais a esta abordagem: 

• Um campo é um sistema padronizado de forças objetivas, uma configura ão relaciona! 

dotada de uma gravidade específica que é imposta a todos os_Qbjetos e agentes que entram 

nele. A base de transcendência, revelada por casos de inversão de intenção, de efeitos 
,-

obj etivos e coletivos de ação acumulada, é a estrutura do jogo, e não um simples efeito de 

agregação mecânica. 

• Um campo é, simultaneamente, um espaço de conflito e com eti ão, um campo de batalha 

em que os participantes visam ter o monopólio sobre os tipos de capital efetivos, e sobre o -
poder de decretar hierarquias e uma "taxa de conversão" entre todos os tipos de autoridade 

no campo do poder. No desenrolar das batalhas a forma e as divisões do campo se tornam 
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o objetivo central, porque alterar a distribuição e peso relativo dos tipos de capital (das 

formas de poder) é fundamental para modificar a estrutura do camp~ 

O campo é o espaço de relações de força entre os diferentes tipos de capital ou, mais 

precisamente, "entre os agentes suficientemente providos de um dos diferentes tipos de 

capital", para conseguir dominar o campo correspondente e cujas "lutas se intensificam 

sempre que o valor relativo dos diferentes tipos de capital é posto em questão" (Bourdieu, 

1996a, p.50). Portanto, a categoria central para compreender as relações entre agentes dentro 

dos campos, assim como as relações de interdependência entre os diversos campos e destes 

com o espaço social é, exatamente, o poder e sua reprodução. Como nenhum poder pode se 

satisfazer simplesmente com existir enquanto poder, isto é, como força bruta inteiramente 

despida de justificação, é preciso justificar sua existência, ou pelo menos, assegurar que sua 

natureza arbitrária não seja reconhecida. Para isso, faz-se necessário, dentro de cada campo 

social e no campo do poder, um princípio de legitimidade legitimado e, inseparavelmente, um 

modo legítiri10 de reprodução das bases da dominação (Bourdieu, 1996b ). 

"O campo do poder é um campo de forças estruturalmente determinado pelo estado 
das relações de poder entre tipos de poder, ou diferentes tipos de capital. Também é, 
de modo inseparável, um campo de lutas de poder entre os detentores de diferentes 
formas de poder, um espaço de jogo em que aqueles agentes e instituições possuidores 
de suficiente capital específico são capazes de ocupar posições dominantes dentro de 
seus campos respectivos, s: confrontar os demais utilizando estratégias voltadas para 
preservar ou transformar as relações de poder. 
õS ttpos diferentes de capital são tipos específicos de poder que são ativos em um ou 
outro campo (de forças e lutas), gerados no processo de diferenciação e 
autonomização. Dentro destes diferentes espaços de jogo surgem tipos característicos 
de capital que são, simultaneamente, i~mentos e objetos de disputa." (Bourdieu, 
1996b, p.265) 

Desta luta entre os agentes envolvidos em cada campo resultam processos de 

acumulação ou de transformação. Os agentes podem atuar para aumentar ou conservar -seu 

capital (poder), em conformidade com as regras tácitas do jogo e com os pré-requisitos da sua 

reprodução; mas eles também podem transformá-lo, parcial ou completamente, pela mudança 
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das regras imanentes do jogo através de estratégias que mudam, por exemplo, o valor dos 

diferentes tipos de capital- a "taxa de conversão" (Bourdieu e Wacquant, 1992). 

As lutas inerentes aos campos sociais, e a conseqüente mobilização dos tipos de 

capital (de poder), ocorrem pela existência de interesse no jogo. Ter interesse é "estar em", é 

participar, é admitir que o jogo merece ser jogado e que os alvos envolvidos merecem ser 

perseguidos. Os interesses são socialmente constituídos e apenas existem na relação com um 

espaço social no interior do qual certas coisas são importantes e outras são indiferentes para 

os agentes socializados, constituídos de maneira a criar diferenças correspondentes às 

diferenças objetivas nesse campo. Ao mesmo tempo, querer fazer parte das mudanças na 

estrutura de poder em um campo é ter em comum com os oponentes a concordância com o 

fato de que "vale a pena lutar a respeito das coisas que estão em jogo no campo" (Bourdieu, . 

1996a, p.l41 y 

Essas lutas não ocorrem pela ação sem sentido de agentes sociais, o que não significa 

supor que estes sejam racionais, que têm razão para agir como agem e que suas ações sejam 

dirigidas por essas razões. "Eles podem ter condutas razoáveis sem serem racionais, podem 

ter condutas às quais podemos dar razão, como dizem os clássicos, a partir da história da 

racionalidade, sem que essas condutas tenham tido a razão como princípio." (Bourdieu, 

1996a, p.l38) 

À redução ao cálculo consciente o autor opõe a relação .de cumplicidade infra-

consciente entre o agente e o mundo social, entre o habitus e o campo. 

"Os agentes sociais que têm o sentido do jogo, que incorporam uma cadeia de 
esquemas práticos __çk_percellÇã<L e de apreciação que funcionam, seja como 
~orle co stru ão da realidadeLseja como rincípios de visão e de divisão do 
universo no qual eles se _111ovem, não têm necessidade de colocar como fins ÜS 
obj êtivos de sua prática. Eles não são como sujeitos diante de um objeto (oU, menos 
ainda, diante de um problema), que será constituído como tal por um ato intelectual de 
conhecimento; eles estão, como se diz, envolvidos em seus afazeres (que bem 
poderíamos escrever como seus a fazeres): eles estão presentes no por vir, no a fazer, 
no afazer (pragma , em grego), correlato imediato da prática (práxis) que não é posto 
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como objeto do pensar, como possível visado em um projeto, mas inscrito no presente 
do jogo." (Bourdieu, 1996a, p.l43) 14 

À relação com o futuro, com o projeto que coloca o futuro como futuro, isto é, como 

possível constituído, o autor opõe a antecipação pré-perceptiva, como uma relação com um 

futuro que é quase um presente. Ou seja, as antecipações pré-perceptivas são uma espécie de 

indução prática fundada na experiência anterior, não sendo dadas a um sujeito em estado 

puro, mas sendo criadas pelo habitus no sentido do jogo. As estratégias - entendidas como 

uma orientação específica da prática - também dependem do estado da problemática, isto é, 

do espaço de probabilidades herdado de lutas anteriores, que tende a definir o espaço de 

tomadas de posição possíveis e a orientar a busca de soluções. Já a trajetória descreve a série 

de posições sucessivamente ocupadas pelo mesmo agente na estrutura de um campo, sendo 

um dos modos de objetivação da relação entre o agente e o campo (Bourdieu, 1999). 

A análise em termos de campo envolve três momentos necessários e internamente 

conectados (Bourdieu e Wacquant, 1992): (a) analisar a posição do campo em relação ao 

campo de poder; (b) ~apear as estruturas objetivas das relaç_Q.e~tre~po~ções ocu adas 

pel~s _agentes o.!L instituições g~ comgetem pela forma de leg!.rimidade da autoridade 

específica em cada campo; e (c) ~o IJ..gbitus dos agentes, os diferentes sistemas de 

disposições que foram adquiridos pela intemalização de determinados tipos de condições 

sociais e econômicas e que encontram, dentro do campo em estudo, em uma trajetória 

definida, condições mais ou menos favoráveis para se concretizarem. 

Entre as importantes contribuições das formulações de Bourdieu pode-se destacar a de 

permitir o desvendamento de mecanismos profundos de poder; a idéia da autonomia relativa 

dos campos sociais em relação ao espaço social (ou seja, a não determinação da 

superestrutura), a idéia de que a história do campo é a que se faz através da luta entre os 

14 Grifos do autor. 
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concorrentes no interior do mesmo; a possibilidade de identificar as posições relativas que os 

agentes ocupam a partir da visão do campo como um espaço de relações de poder, onde pode 

estar presente a referência aos pólos opostos do dominante e do dominado; a possibilidade de 

estudar as estratégias dos agentes que compõem o campo e têm interesses no que nele se 

disputa, mobilizando tipos de capital (recursos de poder) nesta disputa. 

A produção social realizada por atores situados 

Matus, assim como Bourdieu, recorre constantemente à analogia da ação social com a 

participação em um jogo. Além disto, para estes dois autores o oder é constitutivo da --- ---
sociedade, é o recurso que _habilita ara a_ ação e é, simultaneamente, o obj_eto d~ disputa na 

ação. A diferença, com relação a Bourdieu, é que Matus (1996a) tem como foco central a ---
formulação de uma teoria geral da estratégia política. Assim, a teoria do planejamento 

situacional e o método de Planejamento Estratégico Situacional, sua expressão operacional, se 

apresentam como uma teoria mais geral da estratégia, aplicável a qualquer campo social, 

abarcando desde as estratégias de cooperação pura até as de conflito extremo. 

Entre as diversas formulações de Matus, uma das mais interessantes se refere a uma 

~oria para compreender o processo de rodução social, que se toma necessária na medida em 

que o autor considera que, salvo a natureza intocada, tudo o que existe foi produzido pelo 

homem em sociedade, ou seja, por atores sociais que se constituem em motores de mudança. 

Mas o conceito de ator não é auto-evidente. Na definição de Matus (1996a, p.204) o ator 

social deve preencher alguns requisitos para constituir-se enquanto tal: 

"a. sua ação é criativa, não segue leis, é singular e único como ente com sentidos, 
cognição, memória, motivações e força, é produtor e produto do sistema social; 
b. tem um projeto que orienta sua ação, mesmo que seja inconsciente, errático ou 
parcial; 
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c. controla uma parte relevante do vetor de recursos críticos do jogo, tem força e 
capacidade para acumular ou desacumular forças e, portanto, tem capacidade para 
produzir fatos no jogo social; 
d . participa de um jogo parcial ou do grande jogo social, não é um analista ou simples 
observador; 
e. tem organização estável, que lhe permite atuar com o peso de um coletivo 
razoavelmente coerente; ou, tratando-se da exceção aplicável a uma personalidade, 
tem presença forte e estável, o que lhe permite atrair, com suas idéias, uma 
coletividade social; 
f. pode ser uma ator-pessoa ou um ator-grupo, no caso de que se trate de um líder ou 
de uma direção de uma organização; é um jogador real que acumula perícia e emite 
julgamentos, não uma ficção analítica; é um produtor de atos de fala e de jogadas". 

A definição de ator social se relaciona com a capacidade de ação e peso coletivo, não 

devendo ser confundido com o centro de poder que controla. Da mesma forma que Bourdieu, 

Matus reconhece que o interesse do ator em certos jogos não é algo arbitrário ou instável, 

tendo uma lógica que corresponde a uma estrutura ideológica a ser estudada. A partir dessa 

raiz ideológica pode-se compreender os interesses e afinidades conjunturais, assim como os 

interesses e afinidades mais estáveis. "O conceito de marco ético-ideológico de um ator é útil 

para distinguir valores, planos, idéias e ações que ele admite ou aceita, daquelas que ele 

rejeita ou que se encontram em uma zona difusa e sujeita a maiores considerações." 15 

(Matus, 1996a, p.212) 

A produção social 16
, por sua vez, pode ser vista como um circuito em que toda a 

produção realizada por um ator social supõe, inevitavelmente e entre vários outros, o uso de 

15 Este aspecto será retomado, mais adiante, na discussão feita por Matus de motivação, como resultante do 
interesse e do valor conferidos por um ator social a um tema em disputa. 
16 A concepção de produção social possui, sem dúvida alguma, uma extração marxista. Em A Ideologia Alemã, 
Marx ( 1979), ao contestar os "mitos do contratualismo", afirma que, da mesma maneira que a sociedade produz 
ela mesma o homem como homem, ela é produzida por ele. O homem existe como tal, de modo diferenciado dos 
animais , a partir do momento em que produz seus meios de vida e, essencialmente, toda a história do mundo não 
é outra coisa que a produção do homem pelo trabalho humano. Em outras palavras, o trabalho, a produção, a 
apropriação comum da natureza são os responsáveis pela antropogênese, sendo a produção um fenômeno de 
caráter intrinsecamente social. Mas não apenas a produção, também as necessidades humanas, por sua própria 
natureza e pela busca da sua satisfação, aproximam os homens entre si, e tecem entre eles uma rede de relações 
~É esta atividade humana, em todas a~uas formas, que s constitui~m atividade soc1~ mesmo qua~ 
realizada sem comunhão direta com outros, uma vez que não é somente a matéria da atividade ue é um rodut 
socTal _mas a ró ria e istência é atividade social. Sendo assim, a própria consciência do homem é um produto 
social , porque ela não é somente a conscleneiâde um indivíduo, mas do indivíduo em conexão com toda a 
sociedade e da sociedade toda em que vive. 
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recursos de poder, a aplicação de valores e de conhecimentos. Por sua vez, "toda produção 

social reverte ao ator-produtor como acumulação social (ou desacumulação )" de novos 

recursos de poder, reafirmação, questionamento ou surgimento de novos valores e 

acumulação de novos conhecimentos. Existe, ainda, neste circuito, um segundo fator 

unificador- "um mesmo jogo de regras básicas determina o espaço de variedade possível dos 

processos de acumulação e desacumulação social" (Matus, 1996b, p.1 09-11 0). 

O processo de produção social é descrito por Matus ( 1996b) utilizando a analogia com 

o jogo. O jogo é conflitivo e conflitante, tem regras e certas jogadas têm conseqüências 

predizíveis, mas é muito dificil e, mesmo, impossível predizer as próprias jogadas, pois elas 

se devem às estratégias dos jogadores. No entanto, Matus inclui a possibilidade de que as 

regras também venham a ser modificadas no desenvolvimento do processo. No jogo a 

realidade muda a cada momento, e cada nova realidade é uma modificação da anterior. Assim, 

os recursos pertencentes a cada jogador aumentam, diminuem, ou mudam de qualidade. Os 

movimentos ou jogadas são o meio utilizado pelos jogadores para alterar suas acumulações, 

da mesma maneira que os atores sociais alteram a situação através da ação humana. 

As regras básicas (genoestruturas), por sua vez, dão uma identidade ao jogo, que o faz 

diferente de qualquer outro jogo. Elas definem quem são os jogadores, seu número e 

capacidades de produção de acordo com a disponibilidade de recursos . Além disto, os 

jogadores em parte são e em parte têm capacidades acumuladas de direção e de produção -

são fenoestruturas ou acumulações humanas. O que é comum a todas as fenoestruturas é que 

constituem capacidade de produção de fatos políticos, econômicos, organizativos, cognitivos, 

comunicacionais, etc., de bens e serviços econômicos, de valores. Isto é, são capazes de gerar 

f1 uxos de produção (Matus, 1996b ). 
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ATORES 
SOCIAIS 

RECURSOS 
DE PODER 

Classes 
Sociais 

-f-... 
1. Recursos Econômicos 
2. Recursos Políticos 
3. Acervo de Valores 
4. Acervo de 

Conhecimentos 
5. Recursos Legais 
6. Recursos Naturais 

._____ Incorporados 

REGRAS BÁSICAS 

Relações Sociais 
essenciais ao 

sistema de produção 

ACUMULAÇÃO 
SOCIAL 

PRODUÇÃO SOCIAL 

Toda produção tem, indistintamente, 
uma dimensão econômica, uma 

dimensão política, uma dimensão 
ideológica-cultural, uma dimensão 
cognitiva, uma dimensão jurídico
social, e uma dimensão ecológico-

espacial. 

Figura 1 - Processo de produção social (adaptado a partir de Matus, 1996b, p. ll O) 

Os fluxos de produção (as jogadas) permitem aos jogadores acumular ou desacumular 

recursos, se fenoestruturarem como acumulações, como alterações nas relações de poder ou 

de força. 

Segundo Matus (1996b, p.ll7), "na paixão do jogo e no envolvimento da ação, os 

jogadores esquecem que tudo o que nele pode ocorrer criativamente - isto é, a variedade de 

suas possibilidades - está determinado pelas genoestruturas. As combinações imagináveis de 

todas as ocorrências possíveis de eventos estão dentro do espaço de variedade permitido pelas 
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regras do jogo." No entanto, na realidade social, de modo diferente do jogo com regras rígidas 

e estruturadas, podem ocorrer "jogadas muito exigentes de recursos, capazes de mudar as 

regras". Nesse caso, o objetivo dos jogadores não seria apenas ganhar o jogo, mas "ganhá-lo 

em condições excepcionais que permitissem consolidar as regras vigentes ou alterá-las, a tal 

ponto que se conformasse um outro jogo". Assim, o autor concebe uma sucessão criativa de 

jogos, distintos e previamente desconhecidos, que se encadeiam no tempo. Esta cadeia de 

jogos não têm um final fechado, está sempre aberta '.'às capacidades criativas dos jogadores". 

Cada novo "j_ogo da cadeia teria distintas genoestruturas, e a mudança de um jogo para outro 

~...::..::;:~:..::..::..:-=-::-x.~-=---:.......:~:..:..::..~~~.:..:.:..:.:..::_..:.....:....:...:..::.::..:..;:._;_;:c:..:...~·"-'o:..-r elos jogadores interessados nfLS_ua 

transformação em o...utro" . 

Assim, as fenoestruturas (acumulações) e a produção (fluxos) existem ou se realizam 

constantemente dentro do espaço de produção do jogo social, enquanto as genoestruturas são 

as regras que determinam este espaço. Essas genoestruturas são muito estáveis e suas 

alterações demandam muitos recursos de poder. Além disto, existem dois tipos de conflito 

nesse processo - os que surgem da concorrência entre jogadores, para alcançar objetivos 

excludentes dentro do jogo (acumular mais recursos de poder); e aqueles cuja finalidade é 

mudar o jogo. 

A realidade é considerada como sendo muito mais complexa do que a sua superficie 

de contato, ou seja, o plano dos fluxos de produção social, dos fatos , eventos, jogadas, ações e 

elementos que fluem como produção. Todos os fluxos de produção provêm das capacidades 

acumuladas, não podendo superá-las. Inversamente, uma parte dos fluxos de produção não se 

consome na prática social e acumula-se como fenoestrutura, constituindo-se em novas 

capacidades de produção (Matus, 1996b ). 
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Os atores sociais e as relações de força entre eles 17 são a chave para entender as feno

estruturas. Além disso, há uma relação de reforço mútuo e de retrocondicionamento essencial 

entre as fenoestruturas e as genoestruturas. "As regras básicas definem o espaço de variedades 

das relações de forças, enquanto que as relações de força condicionam o espaço de variedade 

das regras básicas possíveis." Mas elas também são um produto social, "os atores sociais 

produzem fatos que se genoestruturam", e o fazem de acordo com as relações de forças 

prevalecentes em cada momento (Matus, 1996b, p.120). "Os atores sociais podem produzir 

mudanças nos fluxos de produção que alteram as fenoestruturas, e estas últimas podem abrir o 

c~inho para a rodução de fatos que alterem as genoestruturas. A estratégia consiste em 

percorrer uma cadeia de eventos, que começa pela produção de fatos situados dentro do 

espaço de nossas capacidades atuais e que têm como efeito sua ampliação." (Matus, 1996b, 

p.l21) 

17 Estes aspectos serão abordados mais adiante neste item. 
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Fenoprodução (relações fenomênicas) 

FATOS 
(Produção Social) 

(relações de fenoestruturação) l j (relações de condicionamento) 

Fenoestruturas 

(relações de genoestruturação) 

Genoestru turas 

ACUMULAÇÕES 
SOCIAIS 

(relações de dominação) 

L..._-----3>1 REGRAS SOCIAIS f-----_J 

BÁSICAS 

(relações de detenninação) 

Figura 2- Relações fundamentais na explicação da realidade (Matus, 1996b, p.124) 

Esta abordagem teórica do processo de produção social parte da utilização de uma 

série de conceitos e de enfoques. A seguir são explicitados os que se considera como os mais 

fundamentais para a sua devida compreensão. 

Um dos conceitos centrais na obra de Matus é o de situação, chave para entender o 

outro e assimilar seu ponto de vista. Ou seja, o conceito de situação obriga a determinar quem 

está explicando a realidade, quem identifica-se com uma certa leitura da realidade. "Cada ator 

avalia o j~go soei~ modg particular e atua segundo sua própria interpretação da realidade." 

Além disso, permite compreender a assimetria das explicações em um jogo, não como 

respostas diferentes a perguntas iguais, mas como respostas diferentes a perguntas diferentes 
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(Huertas, 1996, p.33). O conceito se ongma 
'b'- d d' fi!' fi -~ 

na contn UIÇao e tversos 1 oso os, como 

Heidegger, Sartre, Gadamer e Ortega Y Gasset, sobre a idéia de estar envolvido em uma 

situação, de ser e fazer em uma situação, além de conhecer e explicar em uma situação. Uma 

das principais influências sobre Matus é, certamente, a deste último autor. Ortega y Gasset 

destaca a "razão vital", que é situacional, acima da "razão absoluta", e chama atenção para 

como o contexto situacional complementa o texto das linguagens nas conversações, do 

mesmo modo como o contexto situacional complementa a explicação do texto situacional 

pertinente à prática da ação. O significado não existe fora da situação. Portanto, uma asserção 

sobre a realidade social não é independente de quem a profere, para quê, a partir de qual 

situação e em face de quais outros o faz . 

Outra contribuição fundamental para o conceito utilizado por Matus é de Gadamer 

( 1997) quando este afirma, como já foi visto neste texto, que o conceito de situação se 

caracteriza pelo fato de estarmos nela, de sempre nos encontramos em uma situação. 

É considerando o ator social situado que Matus ( 1996c) desenvolve sua teoria da ação, 

considerada como a ferramenta do homem no mundo, como o meio para transformar a 

realidade e a si próprio, e como uma resposta a motivações diversas e mutáveis, portanto, não 

predizível sob a forma de comportamento. Trata-se de uma ação intencional e reflexiva, por 
' - -

meio da qual o_ autor da ação espera alcançar, conscientemente, determinados resultados, e o 

fundamento da ação é um juízo complexo que foge às predições. 

"A ação não tem um significado absoluto ou igual para todos os atores. A ação tem 
uma interpretação situacional, e seu significado será ambíguo se não se explicitarem o 
contexto situacional e a intenção do autor. As ações das pessoas ou dos atores sociais 
ultrapassam os limites daquilo que eles afirmam fazer. Em outras palavras, 2 ação _j 
suscetíve ' ·as interpretações situacionais." (Matus, 1996c, p.l58) 
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Utilizando, ainda que de modo parcial, a análise da ação teleológica e da ação 

comunicativa de Haberrnas (1984), Matus (1996b e c) desenvolve uma taxonomia da ação 

social intencional e reflexiva. 

Ação Social 
Intencional e 
Reflexiva 

I Aberta 

,.....-------Estratégica 

Ação Social 
Interativa 

L 
Oculta 

L------- Comunicativa 

Ação Instrumental 

Ação Social -[ 
Não Interativa Ação Comportamento 

Ação Informativa 

Conflitiva 
Cooperativa 
Mista 

Estratégia 
Engano 

Figura 3- Taxonomia da ação social intencional e reflexiva (adaptado de Matus, 1996c, p.l60) 

Os atores sociais agem movidos pela convergência entre interesse e valor. O interesse 

indica o sinal da posição ou intenção do ator. O valor, por sua vez, considera a importância 

que um ator confere a um tema, tendo em vista os objetivos que persegue. O valor depende 

também do impacto da inclusão do tema na agenda política, e dos desenvolvimentos 

decorrentes, sobre o patrimônio (ou a distribuição de poder) político, econômico, cognitivo e 

organizativo do ator e dos seus oponentes. A motivação, por sua vez, resulta da convergência 

do interesse e do valor:..-
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No entanto, para agir não basta ter motivações (intenções); a força de um ator é a 

capacidade para respaldar suas motivações, sustentar suas intenções. Matus usa a palavra 

força como sinônimo de poder disponível para ser usado (Huertas, 1996). 

O poder tem relação com a motivação de um ator, já que expressa a capacidade para 

sustentá-la. Ao definir poder Matus (1996a) critica a proposição de Weber18 e sua ênfase no 

resultado. Impor a vontade ao outro seria uma das conseqüências possíveis do uso do poder, 

mas não a única. Além disto, esta ênfase não permite entender a natureza do poder, 

abordando-o pelo aspecto dos seus resultados, como se fosse sinônimo de força aplicada. 

Outro problema é que esta definição divide a realidade em branco e preto, sem matizes, já que 

leva a deduzir que quem não pode impor sua vontade a outro não tem qualquer poder em 

relação a esse, o que é, evidentemente, falso. "A primeira crítica refere-se à necessidade de 

estabelecer, com rigor, a diferença entre poder, força e força aplicada ou pressão. A segunda 

crítica deixa clara a conveniência de reconhecer que o boxeador derrotado por outro que lhe 

impôs sua vontade tem algum poder, pois resistiu em vez de entregar-se." Ou seja, mesmo no 

pior dos casos, um ator fraco impõe a um ator forte a necessidade de que o forte use seu poder 

(Matus, 1996a, p.lll ). 

Assim, a força de um ator é uma capacidade de produção, que lhe permite realizar 

ações (não necessariamente vitoriosas) em uma interação conflitiva ou cooperativa. O poder 

de um ator reside na posse de meios e características pessoais que lhe permitem uma 

capacidade de produção de_eventos. 

Matus ( 1996a e c) reflete sobre o ensaio de Galbraith ( 1984) sobre o poder, afirmando 

que, embora esse autor afirme concordar com a definição de Weber, na verdade a contradiz ao 

18 "Poder significa a probabilidade de impor a própria vontade, dentro de urna relação social, ainda contra toda a 
resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. Por dominação deve-se entender a 
probabilidade de encontrar obediência a um mandato de determinado conteúdo entre pessoas dadas; por 
disc iplina deve-se entender a probabilidade de encontrar obediência para um mandato por parte de um conjunto 
de pessoas que, em virtude de atitudes arraigadas, seja rápida, simples e automática." (Weber, 1997, p.43) 
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indicar as fontes de poder- a personalidade, a propriedade (que inclui a renda disponível) e a 

organização. Matus considera que essa tríplice distinção fornece um ponto de partida para 

exp lor~~a--=e::..::s:..::tru=-=tu-=.r:..:a::......::dc:::.o_Jp~o:..:d:..:e::r_e.:.:m=-=-su::a:....::o..::.n~· g:.::e:.:.:m::.:,~n:.:a=--.=fi~o.=.:n..:.:te=-:::d~e_.:.s:_:u:.:a=:s_c..:.:a~p::..:a:=.:cidades . De ri v a daí sua 

proposição sobre os elementos de poder de um ator: 

• a personalidade é incorporada na noção de código de personalidade do ator (CDP), 

referindo-se a um dos alicerces da força, alusivo às características invariáveis das pessoas, 

como inteligência, criatividade, carisma, rebeldia, tenacidade, audácia, etc.; 

• a propriedade é substituída pelo conceito de controle de recursos disponíveis pelo ator, 

ampliando para a posse dos recursos e sua utilização, ainda que temporária, e resulta na 

noção de vetor de peso de um ator (VP); 

• a organização, na medida em que permite ao ator o controle de uma série de recursos já se 

inclui no conceito anterior de vetor de peso, sendo complementar apenas quando define o 

grau de perícia com que as jogadas são feitas, ou seja, quando representa uma capacidade 

desigual de produzir fatos com eficácia, tomando-se a noção de vetor de perícia (VE) de 

um ator, com a dupla conotação de perícia pessoal ou de comando e perícia organizacional. 

A estas três fontes de poder, derivadas de Galbraith (1984), Matus (1996a) acrescenta 

mais dois aspectos: 

• a paixão, que inclui a apreciação situacional, a importância e os interesses, as afinidades e 

as disputas com outros atores, e que multiplica as energias e capacidades de um ator; 

• e as ciências e tecnologias, concebidas como ferramentas que potencializam a arte da 

política, e, ao serem dominadas por um ator, lhe dão vantagens sobre os mais atrasados no 

seu campo, constituindo-se no Vetor de Suporte Cognitivo (VSC). 
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Motivação 
u 

Paixão na Ação 

I 
Vetor de 
Perícia 
(VE) 

I 

Qualidade da Estratégia 
u 

Código de Personalidade 
(CDP) 

PODER DO 
ATOR 

\ 

Base Científico
Tecnológica 

u 
Vetor de Suporte 
Cognitivo (VSC) 

Controle de 
Recursos 

(VP) 

Figura 4- Os cinco elementos do poder de um ator (adaptado de Matus 1996a, p.114) 

Cabe, ainda, esclarecer que o poder não tem expressão concreta, específica, constante 

e enumerável, como pode dar a entender o fluxograma acima. Ao contrário, poder é todo 

recurso e capacidade que permite enfrentar outro jogador em um jogo concreto. O poder não é 

algo em si, ele só se toma específico pelo seu uso em um certo contexto. Ou seja, o conceito 

prático de poder é inseparável da situação concreta sendo que, na análise concreta o que é 

poder relevante é enumerável através da identificação dos recursos críticos naquele caso 19
• 

Disto decorre, então, uma revisão do conceito de força. "A força de um ator num jogo é a 

precisão do grau de controle direto e indireto que esse ator possui sobre o vetor recursos 

críticos do jogo, ponderado pelo grau de perícia com que é capaz de manejar cada recurso e o 

grau de desigualdade no domínio científico-tecnológico revelado para cada recurso." (Matus, 

1996a, p.l24) 

Em síntese: 

19 Da mesma forma que Bourdieu se refere aos tipos de capital relevantes em cada campo. 
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• poder é uma potencialidade que abre a possibilidade para acumular força; 

• força é uma acumulação concreta e realizada em um jogo em pleno desenvolvimento; 

• pressão é a força aplicada por um jogador, e depende da força e da motivação. 

Bourdieu e Matus: encontros na metáfora do jogo 

Do meu ponto de vista, Matus e Bourdieu se aproximam através de uma abordagem do 

jogo como a que se encontra em Gadamer, e não na Teoria dos Jogos- teoria matemática da 

barganha como comportamento econômico, cujas bases foram desenvolvidas por Von 

Neumann e Morgenstem (1947). 

A Teoria dos Jogos é a análise matemática de qualquer situação na qual apareça um 

conflito de interesse, com a intenção de encontrar opções ótimas para que, em determinadas 

circunstâncias, o resultado desejado seja alcançado. Pretende descrever e prever o 

comportamento econômico dos agentes a partir da análise de diferentes aspectos e 

conseqüências das diversas estratégias possíveis, das alianças entre os jogadores, do grau de 

compromisso dos contratos entre eles, e do grau em que cada jogo pode se repetir, 

proporcionando a todos os jogadores informações sobre as diferentes estratégias possíveis. Na 

Teoria dos Jogos a palavra jogo se refere a um tipo especial de conflito. Há certas regras do 

jogo, que dão condições para que esse comece e que definem as jogadas consideradas legais 

durante as fases do jogo, o número total de jogadas que constitui uma partida completa e os 

possíveis resultados quando a partida termina. Supõe a possibilidade da informação completa: 

diz-se que um jogo contém toda a informação se cada um dos jogadores que nele toma parte 

conhece todas as possibilidades de jogada (Von Neumann e Morgen~tem, 1947). 
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Matus ( 1996a e c) aborda expressamente a Teoria dos Jogos, reconhecendo nesta uma 

das abordagens de estratégia20 
- como um modo de lidar com outro ator que também joga, 

desde que todas as jogadas sejam enumeráveis e produzam beneficios e custos determináveis. 

Portanto, a estratégia na matemática do jogo refere-se a um problema bem-estruturado, ou 

seja, que pode ser representado por um modelo matemático em que todos os movimentos são 

previsíveis. De modo diferente, Matus parte da definição do caráter do jogo, como sendo um 

jogo com história em que os jogadores estabelecem regras, acatam-nas, violam-nas, e as 

alteram. Nesse jogo ter uma estratégia significa ter um plano de jogo21 para vencer as 

dificuldades. Além disto, e de modo muito diferente da Teoria dos Jogos, a estratégia se refere 

a problemas quase ou não estruturados, a problemas que têm as seguintes características: a) 

todas as variáveis relevantes não são enumeráveis e, portanto, o número de todas as 

possibilidades futuras não é finito e só é possível enumerar algumas delas; b) não é possível 

precisar todas as relações entre variáveis, já que muitas delas são imprecisas ou nebulosas; c) 

a solução do problema é situacional, já que uma boa solução para um jogador pode ser má 

para os outros. "É um problema que escapa às possibilidades de formalização matemática." 

(Matus, 1996a, p.30) 

Assim, embora compartilhando a metáfora do jogo, pode-se dizer com certeza que o 

enfoque utilizado pela Teoria dos Jogos e por Bourdieu e Matus é contraditório. O primeiro 

tem no seu centro a suposição da escolha racional, possibilidade essa que é negada pelos dois 

autores nas noções centrais a suas formulações - habitus e situação. Gutiérrez (2000) lembra 
-- ---

que falar em habitus (e, acrescento, em situação) implica levar em conta a historicidade dos 

agentes e dos sistemas de relações. A noção de habitus (e de situação, repito) se opõe tanto às 

20 Matus ( l996a) menciona quatro interpretações de estratégia: a) como modo de indicar alguma coisa 
importante ou indispensável para alcançar um objetivo futuro e transcendente; b) do jogo esportivo, entendida 
como um modo de superar os obstáculos apresentados por um adversário que admite ter objetivos que conflitam 
com os meus : c) na teoria matemática dos jogos, conceito que interessa ao cálculo interativo formalizado ; d) 
como modo de lidar ou cooperar com o outro em um jogo social para vencer sua resistência ou obter sua 
cooperação. 
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explicações mecanicistas que concebem as práticas como a execução de um modelo, quanto 

àquelas que supõem que as ações são produto de uma atividade racional que realiza cálculos 

explícitos em termos de custo beneficio. Feita essa ressalva sintetizo, no Quadro 3, algumas 

das aproximações que minhas leituras de Gadamer, Bourdieu e Matus produzem. 

Gadamer Bourdieu Matus 
Situação existencial- esboços não Habitus- sistema de <fuPQ.Siç.õ.es Situação - estamos sempre 
expressos que corporificam duráveis acl_quirid.o pelª- envolvidos em uma situação, 
possibilidades de nós mesmos, de socialização prévia e por aquela somos e fazemos, conhecemos e 
nosso poder ser; não nos ~estruturas compreendemos em uma situação. 
encontramos diante dela, sempre estrutUradas que operam como O si.g_nificado não existe fora da 
nos encontramos em uma situação estruturas estruturantes; composto situação. Qualquer assei"Ção sobre 
- a consciência atual constituída por um conjunto de relações a realidade não é independente de 
por uma história efeitual - cujo históricas depositadas dentro dos quem a profere, para quê, a partir 
esclarecimento nunca poderemos corpos individuais sob a forma de e qual si~ãção e em face de guais 
faze r de modo completo - esquemas mentais e corporais de outros o faz . 
situação hermenêutica . percepção, compreensão e ação .,~ -
Primado do jogo - a essência do Princípios de regulação e As regras básicas do jogo 
jogo é definida pelas regras e regularidade das práticas determinam o espaço de variedade 
regulamentos que limitam o espaço (habitus) -delimitam o espaço possível dos processos de 
livre de movimento dos jogadores. socialmente es!!:Uturado J!Jil que acumulação e desacumulação 

agentes lutam. Campo como social. 
s i~ eStil:itúrado de forças 
objetivas, uma conf~_.g ur.a.çjQ 

relaciona!. 
O jogador escolhe se quer jogar e As lutãSilos campos sociais Os atores sociais agem movidos 
qual jogo jogar, sob qual ocorrem pela existência de pela convergência entre valor -
regulamentação jogar. interesse no jogo- admitir que o importância que o ator confere ao 

jogo merece ser jogado e que os que se disputa em um determinado 
alvos envolvidos merecem ser jogo, e interesse- posição do ator 
perseguidos. com relação ao que se encontra em 

disputa. 
O verdadeiro fim do jogo é a Os agentes podem atuar para O objetivo dos jogadores não é 
regulamentação e a configuração aumentar ou conservar segundo as apenas ganhar o jogo, mas ganhá-
do próprio movimento do jogo. regras do jogo, mas também lo em condições que permitam 

podem transformá-lo, parcial ou consolidar as regras vigentes ou 
completamente, pela mudança alterá-las, a tal ponto que se 
das r~as imanentes_do j ~go conforme outro jogo. 
através de estratégias para mudar o 
valor ou o tipo de poder que se 
encontra em disputa no campo -
taxa de conversãd\. 

Jogo como dança, movimento A estrutura do campo é dada, em Produção social como resultado de 
constante . cada momento, pelas rdações. um fluxo constante, ainda que 

entre as posições que os ag~n~.s limitado por acumulações e regras 
~ M_;:da!!_Ças nas osições básicas. 

tes implicam em 
mudanças na estrutura do can:nw. 

Quadro 3- Aproximações conceituais em Gadamer, Bourdieu e Matus 

21 Definiç ão semelhante a de Bourdieu (1999), para quem a estratégia é uma orientação específica da prática. 
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Pode-se, ainda, identificar em Matus a mesma posição de Gadamer quanto à 

centralidade da conversação nos processos de compreensão, sem uma referência a padrões 

validados universalmente22
. Já em Matus e Bourdieu tem-se a centralidade do poder- o que 

não se encontra em Gadamer. O poder está nas coisas e nos seres humanos, é estrutura e -
estruturante, está nas instituições e nos cérebros, existe fisicamente, objetivamente e, segundo --------------- --
Bourdieu ( 1977), também simbolicamente. 

As noções de habitus (e de situação) se vinculam diretamente com a de poder 

simbólico, entendido como poder de constituir o que existe pela enunciação, "de fazer ver de 

fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão de mundo e, por isso, a ação sobre o mundo 

e, portanto, o mundo". 

"O poder simbólico não reside nos 'sistemas simbólicos', mas se define na e por uma 
relação determinada entre os que exercem o poder e os que o sofrem, isto é, na própria 

trutura o ao:m.o_aonde se produz e se reproduz a 'crença'. O que faz o poder das 
palavras, e das palavras de ordem, poder de manter a ordem ou de subvertê-las é a 
crença na legitimidade das palavras e de quem as pronuncia, c~j-ª._Qrodu ~. não 
é co_m ~ das gala~:.!:a~' (Bourdieu, 1977, p.41 O) 

Esta formulação acrescenta uma outra percepção sobre o sentido do jogo social, como 

sendo a luta para decidir quem define os conceitos que organizam o campo e, em decorrência, 

quais são os recursos de poder valorizados. Incorporar o poder simbólico no centro da análise 

implica em um esforço para compreender o que acontece em um determinado campo a partir 

da luta por constituir o dado pela enunciação23
, pelo acúmulo e exercício de um tipo de poder 

que "é quase mágico", que permite obter o equivalente ao que é obtido pela força (fisica e 

econômica). Trata-se de "reconhecer o trabalho de dissimulação e de transfiguração - de 

22 De modo diferente de Habermas ( 1984 ), que acentua o elemento kantiano por trás da idéia de um 
entendimento universalmente estabelecido, ou seja, quem se dedica a uma conversação já reconheceu, 
contra faticamente , princípios universais de entendimento. A este respeito, Grondin ( 1999) pergunta (e aqui 
poderia ser seguido por Matus) : que tipo de forma pode assumir a fundamentação procedimental de normas que 
podem valer como universais ou aceitáveis, já que os conflitos humanos recebem seus impulsos a partir de todos 
os matizes e, inclusive, de alguns que possuem um caráter incomunicável? 
23 A centralidade da linguagem levando de volta a Gadamer. 
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eufemização", produzido por alguns atores soc1a1s, que assegura uma verdadeira 

transubstanciação das relações de força, "capaz de produzir efeitos reais sem gasto aparente 

de energia" (Bourdieu, 1977, p.41 0) . 

Reunir a noção de poder simbólico, enquanto um recurso crítico de poder, com a de 

fluxos de produção de Matus, leva à possibilidade de considerar esta prática sutil de produção 

da realidade e sua concretização em determinadas acumulações ou, mesmo, na mudança das 

regras do jogo. 
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DIREITOS SOCIAIS: UMA REVISÃO DE ABORDAGENS 

Neste texto realizo uma revisão das abordagens sobre direitos sociais considerando as 

diversas áreas de conhecimento em que este tema circula. Inicio com algumas definições 

considerando os campos do direito e da sociologia; a seguir apresento abordagens em disputa 

incorporando os campos do direito e da política e relacionando definições jurídicas com a 

concepção de Estado; logo após incorporo uma discussão posicionada sobre as implicações 

dos discursos da pobreza e da cidadania para a concepção de direitos sociais, transitando entre 

os campos da sociologia, da política e da assistência social. 

Direitos sociais 

Bobbio ( 1992) define direitos sociais como poderes, e os direitos individuais 

tradicionais como liberdades. Esses exigem dos outros (incluídos aqui as organizações 

públicas) obrigações puramente negativas, que implicam a abstenção de determinados 

comportamentos. Já os primeiros só podem ser realizados se um certo número de obrigações 

positivas for imposto a outros (incluindo, novamente, as organizações públicas). 

Para Telles (1999, p.138-139) os direitos operam como princípios reguladores das 

práticas sociais - formalizam o jogo das relações sociais: "definindo as regras das 

reciprocidades esperadas na vida em sociedade através da atribuição mutuamente acordada (e 

negociada) das obrigações e responsabilidades, garantias e prerrogativas de cada um" . Como 

forma de sociabilidade os direitos "constroem uma gramática civil que baliza as práticas e 

interações sociais por referência ao que é reconhecido como medida de justiça, medida que é 

sempre alvo de questionamentos e reformulações nos embates e litígios de posições e 

interesses, valores e opiniões". 
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De um modo geral, parece não haver discordâncias quanto à natureza histórica dos 

direitos sociais. Segundo Bobbio (1992, p.5), por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, "nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas 

liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de 

uma vez por todas" . Neste sentido, identifica a existência de quatro gerações de direitos: 

• primeira geração - direitos de liberdade, circunscritos às liberdades negativas como 

oposição à intervenção do Estado; 

• segunda geração - direitos sociais, culturais e econômicos, vinculados à positividade da 

ação estatal com pretensão de uma atuação corretiva; 

• terceira geração - incorporam um conteúdo de universalidade, não como projeção, mas 

como comunhão, como direito de solidariedade, vinculados ao desenvolvimento, à paz 

internacional, ao meio ambiente saudável, à comunicação; 

• quarta geração - estariam surgindo direitos a partir de novas realidades, como aquelas 

decorrentes da pesquisa genética (Bobbio, 1992). 

Esse mesmo autor alerta para o fato de que o mais forte argumento contra os direitos 

sociais não é a sua falta de fundamento, mas sua exiqüibilidade. "Quando se trata de enunciá

los, o acordo é obtido com relativa facilidade, independente do maior ou menor poder de 

convicção de seu fundamento absoluto; quando se trata de passar à ação, ainda que o 

fundamento seja inquestionável, começam as reservas e as oposições." (Bobbio, 1992, p.24) 

Estado e direitos sociais: concepções em disputa 

Fleury ( 1994 ), utilizando como metodologia o desenvolvimento de tipos ideais, 

identifica três modelos de organização do Estado para realizar a proteção social, bem como o 
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modo como esses modelos, enquanto expressão jurídica e política das relações Estado I 

sociedade, articulam diferentes padrões de cidadania. 

Modalidades Assistência Seguro Seguridade 
Denominações Residual Me ri tocrá ti co Institucional 
Ideologia Liberal Corporativa Social democracia 
Princípio Caridade Solidariedade Justiça 
Efeito Discriminação Manutenção Redistribuição 
Status Desqualificação Privilégio Direito 
Finanças Doações % Salário Orçamento público 
Atuária Fundo Acumulação Repartição 
Cobertura Alvos Ocupacional Universal 
Beneficios Bens/Serviços Proporção salário Mínimo vital 
Acesso Teste Meios Filiação Necessidade 
Administração Filantrópico Corporativo Público 
Organização Local Fragmentada Central 

Cidadania Invertida Regulada Universal 

Quadro 4- Modelos de proteção social (adaptado de Fleury, 1994, p.l08) 

Em uma outra abordagem pode-se distinguir entre as concepções do Estado liberal de 

direito, do Estado social de direito e do Estado democrático de direito. Estas diferenças são 

sintetizadas no Quadro 5, inspirado em Morais ( 1996, p. 77). 

76 



Estado liberal de direito Estado socia l de direito Estado democrático de direito 
Conteúdo jurídico do ideário A adjetivação pelo termo social Ao lado do núcleo liberal agregado 
liberal , centrado na garantia dos pretende a correção do à questão social incorpora-se a 
direitos individuais. individualismo liberal por questão da igualdade, como um 

intermédio de garantias coletivas; conteúdo próprio a ser buscado 
corrige-se o liberalismo clássico através do asseguramento jurídico 
pela reunião do capitalismo com a de condições mínimas de vida ao 
busca do bem-estar social. cidadão e à comunidade. 

Limitação j urídico-Iegal negativa, Agrega-se ao ideário liberal a Urna redefinição introduz contornos 
como garantia dos indivíduos- usualmente denomínada questão novos - o objetivo de proteção social 
cidadãos frente à eventual atuação social, a qual traz à tona os vincula-se a um projeto solidário, 
do Estado, impeditiva ou problemas próprios do incluindo problemas relativos à 
constrangedora de sua ação desenvolvimento das relações de qualidade de vida individual e 
cotidiana. produção e os conflitos decorrentes coletiva, à transformação do status 

do modelo industrial- quo. 
desenvolvimentista. 

Lei = ordem geral e abstrata. Lei = instrumento de ação concreta Lei = instrumento de 
do Estado; facilitação; acesso. transformação ; solidariedade. 

Instrumentos jurídicos que O personagem principal é o grupo, O ator principal passa a ser 
assegurem o livre desenvolvimento que se corporifica diferentemente coletividades difusas, a partir da 
das pretensões individuais, ao lado em cada movimento social. compreensão da partilha comum de 
das restrições impostas à atuação destinos . 
positiva do Estado. 
Metodologia baseada na coerção de Metodologicamente prívilegia a Introduz uma contradição a partir da 
atitudes, tendo como mecanismo promoção de condutas desejáveis, reconstrução do primado de certeza 
fundamental a sanção. como urna das novas técnicas de e segurança jurídicas, para adaptá-

controle social. los a urna ordenação voltada para a 
garantia/implementação do futuro. 
Esta transitoriedade da regra jurídica 
induz a uma metodologia que 
privilegia a educação. 

O fim é a adaptação à ordem O fim é a adaptação à ordem O fim é a constante transformação 
estabelecida. estabelecida. das relaçôes sociais. 

Quadro 5 - Características dos direitos sociais nos Estados de tipo liberal, social e democrático 

Essa comparação induz a uma reflexão sobre as transformações pelas quais passa a 

idéia de Estado de Bem-Estar Social. Esse é definido por Regonini (1986, p.416) como o 

"Estado que garante tipos mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação, educação, 

assegurados a todo o cidadão, não como caridade mas como direito político". Seu 

desenvolvimento, que tem como marco o pós-guerra no Reino Unido, se deve a dois fatores : 

a) lutas pela consagração legislativa e pela efetivação de direitos individuais, políticos, sociais 

e econômicos (segundo a tipologia desenvolvida por Marshall, 1967, para o caso britânico); b) 

transformação da sociedade impondo uma relação entre industrialização e enfrentamento de 

problemas de segurança social. Ou seja, ainda que tenha surgido em diversos países mais 
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ou menos no mesmo momento, isto ocorreu como resultado das necessidades do capitalismo e 

como resposta aos movimentos sociais dos trabalhadores. Santos (2002) denomina esse 

processo de "globalização de baixa intensidade". Além disso, para Morais ( 1996), sua 

emergência provocou uma rachadura no grande edifício jurídico liberal, instituindo direitos 

que escapam à tradição individualista e se impõem como indispensáveis à sociabilidade 

contemporânea. 

As décadas de 70 e 80 representam um momento de crise e ataque a essa concepção de 

Estado. Esse quadro é, usualmente, associado à crise fiscal, de financiamento das atividades 

do Estado. Rosanvalon ( 1981) acrescenta três aspectos: a) crise de um modelo de 

desenvolvimento e de um sistema de relações sociais; b) crise sobre as fronteiras e as relações 

entre Estado e sociedade; c) novos métodos de desenvolvimento social. As alternativas mais 

aceitas para o propalado quadro de crise são duas: a alternativa neoliberal e a alternativa 

social democrata. 

Na alternativa do Estado neoliberal domina a visão de que a competição no mercado 

é sempre melhor que qualquer direcionamento dado pelo poder público, que os governos têm 

papéis importantes mas limitados, e que sua presença na sociedade deve ser crescentemente 

diminuída. Trata-se, como induz a denominação, de uma adaptação da concepção do Estado 

liberal de direito ao contexto atual de desenvolvimento do capitalismo e acrescentando-se, às 

características daquele, um papel regulador para o Estado, com o objetivo de reduzir os custos 

de transação. Santos (2002) chama o movimento internacional de imposição deste modelo de 

Estado - que só possui funções residuais e compensatórias - de "globalização de alta 

intensidade", na medida em que esse modelo é disseminado pelas agências internacionais de 

financiamento através de "condicionalidades" impostas para a concessão de empréstimos. 

Na alternativa do Estado social democrata encontra-se a defesa da emergência de 

uma dinâmica através da qual se visaria à desburocratização e socialização da gestão das 
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estruturas coletivas; a aproximação dos serviços públicos das coletividades locais através de 

processos de descentralização, e a transferência de tarefas do setor público para as 

coletividades interessadas (Rosanvalon, 1995). Ainda que o discurso seja pautado pelo 

desenvolvimento das denominadas "novas solidariedades", sua abordagem não pode ser 

dissociada de uma compatibilização com as propostas de redução das funções do Estado e de 

sua transferência para organizações da sociedade (chame-se terceiro setor ou de qualquer 

outra forma). Ao apresentar o que denomina de "Estado Ativo Providência", Rosanvalon 

(1995) destaca a centralidade do princípio da utilidade (e não da solidariedade) em suas 

formulações. Nesse novo tipo de Estado de Bem-Estar não haveria mais assistidos a socorrer, 

mas pessoas com diferentes utilidades sociais, cuja capacidade deveria ser sempre aproveitada 

através do engajamento do beneficiário em atividades de interesse geral em diversas 

associações - trocando, para parcelas da população, a referência ao trabalho produtivo pela de 

trabalho socialmente útil. 

Uma outra abordagem considera a possibilidade da emergência de um novo tipo de 

Estado, o Estado democrático, e não meramente as transformações do Estado social. O 

Estado democrático se baseia em coletividades difusas e na transformação das relações 

sociais, exigindo uma outra abordagem do tema dos direitos . Em decorrência do atrelamento 

do direito social à noção de coletividades difusas, coloca-se a necessidade de revisar a noção 

de interesses coletivos e difusos, e de interesses individuais. Segundo Morais (1996, p.l25 e 

126) esta revisão pode ocorrer a partir da noção de interesses transindividuais24
, que "não 

2~ Os interesses individuais são aqueles que atinam ao indivíduo, isoladamente. Na visão do direito liberal este 
conceito se relaciona com o de direito subjetivo, o qual é produto da reunião do interesse individual com a 
garantia oferecida pelo Direito. Já o direito objetivo existe em razão do direito subjetivo, sendo caracterizado 
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estão acima ou além dos indivíduos, mas perpassam a coletividade de indivíduos e entes 

isoladamente". "( ... ) Em se tratando de interesses envolvendo conjuntos de interessados, 

importa referendar a idéia de que se tratam de pretensões que, embora ultrapassem o 

indivíduo singularmente definido, perpassam-no." Ou seja, esta passagem do individual para 

o coletivo não se faz aniquilando o indivíduo, mas inserindo-o na sua dimensão coletiva. 

Dentro do gênero dos interesses transindividuais aparecem os interesses coletivos -

síntese dos interesses individuais comuns a uma coletividade de pessoas e somente a elas. 

"Para caracterizá-los pressupõem-se a delimitação do número de interessados com a 

existência de um vínculo jurídico que una os membros desta comunidade para que a 

titularidade possa ser coletivamente definida." (Morais, 1996, p.128) Ou seja, ainda que 

coletivos, tais interesses têm uma titularidade perfeitamente visível. Já os interesses difusos 

se caracterizam por não estarem alicerçados em qualquer vínculo jurídico de base, apesar de 

estarem relacionados à coletividade de indivíduos. Caracterizam interesses que não pertencem 

a pessoa alguma de forma isolada, tampouco a um grupo (mesmo que delimitável de pessoas), 

mas a uma série indeterminada ou de difícil determinação de sujeitos; referem-se a bens 

indivisíveis, a fruição é comum, e possuem um caráter de efemeridade (Morais, 1996). 

A noção de interesses transindividuais apóia o desenvolvimento do modelo do Estado 

democrático de direito, que "pressupõe a construção de uma sociedade solidária e o 

enfrentamento de questões materiais, individuais e coletivas, além da assunção frente aos 

temas fundamentais da contemporaneidade ( ... ) e ao processo de crise no qual está imerso o 

Estado de Bem-Estar" (Morais, 1996, p.231 ). Essa noção vincula-se a outras duas abordagens: 

a de direitos de terceira geração, encontrada em Bobbio (1992), e ao processo de construção 

da cidadania. 

como um conjunto de normas que induzem os indivíduos a um determinado comportamento sob pena de sanção 
estatal. Por outro lado, o interesse público identifica o bem geral, da coletividade (Morais, 1996). 
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Direitos sociais: sua relação com os discursos da pobreza e da cidadania 

A institucionalização dos direitos sociais, na sociedade brasileira, estabelece uma 

relação vertical com o Estado que retribui na medida da contribuição de cada um, 

formalizando uma matriz privada na qual as garantias contra a doença, a invalidez, a velhice, 

etc., dependem da capacidade (e da possibilidade) de cada um em conquistar um lugar no 

mercado formal de trabalho. A rigor se constituem mais em um contrato de serviços - que o 

contribuinte estabelece com o Estado- do que em direitos sociais (Telles, 1999). 

"Direitos que recriam desigualdades, pela sua vinculação profissional, são também 
direitos que não se universalizam e sobrepõem às diferenças sociais uma outra 
clivagem que transforma em não-cidadãos os que escapam às regras do contrato. 
São os pobres, figura clássica da destituição. Para eles é reservado o espaço da 
assistência social, cujo objetivo não é elevar as condições de vida mas minorar a 
desgraça e ajudar a sobreviver na miséria. Esse é o lugar dos não-direitos e da não
cidadania. É o lugar no qual a pobreza vira 'carência', a justiça se transforma em 
caridade e os direitos em ajuda, a que o indivíduo tem acesso não por sua condição de 
cidadania, mas pela prova de que dela está excluído. É o que Aldaiza Sposati chama 
de 'mérito da necessidade' ." (Telles, 1999, p.94-95) 

"Visível por todos os lados, nas suas evidências a pobreza é percebida como efeito 

indesejado de uma história sem autores e responsabilidades." (Telles, 1999, p.1 03) Esta 

naturalização da pobreza impede o enfrentamento das suas causas e induz à noção de mínimos 

sociais. Banaliza-se a pobreza, "como se fosse possível dar conta dela com remendos 

residuais" e, deste modo, legitima-se, ideologicamente, estratégias centradas em gastos 

mínimos e paternalistas (Demo, 1997, p.67). Assim, para aquelas famílias que conseguem 

comprovar sua situação abaixo de uma determinada linha de pobreza ("tecnicamente" 

definida) distribuem-se alguns "beneficios" setoriais consolidando, desta forma e em 

definitivo, a menoridade para os excluídos. "Na verdade, a expectativa em tomo dos mínimos 

sociais representa a política tipicamente funcionalista ( ... ), ajeitando os excluídos ( ... ) e 
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deixando-os exatamente onde estão, ou seja, fora da possibilidade de se confrontarem com o 

sistema. "25 (Demo, 1997, p.68) 

Opondo-se a essa abordagem, esse autor destaca que direito não vem antes de 

cidadania. "A consciência crítica, compreendida como porta de entrada da formação de um 

sujeito histórico capaz de história própria e coletivamente organizado, é a base de todo direito. 

Pobre que sequer sabe que é pobre só pode ser 'assistido', facilmente acredita em cesta básica 

e aplaude( ... )." (Demo, 1997, p.63) Na mesma direção, Telles (1999, p.129) afirma que "no 

horizonte da cidadania a questão social se redefine e o pobre a rigor, deixa de existir. "Sob o 

nsco de exagero, diria que pobreza e cidadania são categorias antinômicas, ( ... ) diria que, na 

ótica da cidadania, pobre e pobreza não existem. O que existe, isto sim, são indivíduos e 

grupos sociais em situações particulares de denegação de direitos." 

Demo (1997, p.57) defende que a estratégia mats decisiva é a formação da 

competência humana de combater a pobreza como projeto próprio, "que pode buscar todos os 

apoios possíveis e imagináveis, inclusive assistência, mas ancora-se, substancialmente, na 

condição cidadã de um sujeito capaz de comandar seu destino, dentro de circunstâncias 

dadas" . A oposição entre políticas voltadas para direitos sociais organizadas pelo foco na 

pobreza ou na cidadania, a partir das formulações de Demo (1997) se encontram no Quadro 6. 

Foco na Pobreza 
Distrib.uição de parcelas reduzidas da riqueza 
pennitindo acesso, por parte dos excluídos, às sobras do 
sistema. 
Metodologia de intervenção baseada na setorialização 
das políticas sociais. 

Privileg ia a esfera técnica de intervenção no desenho e 
1m )lementação de projetos dirigidos aos excluídos. 

Foco na Cidadania 
Redistribuição da riqueza atingindo a estrutura de 
desigualdade vigente e, portanto, interferindo nas 
relações de mercado. 
Metodologia de intervenção pensando a própria 
estratégia de desenvolvimento e, inevitavelmente, as 
relações do campo da economia. 
Privilegia a esfera política de intervenção, única forma 
de intervir nas estruturas históricas de poder. 

Quadro 6 - Políticas sociais orientadas pelo foco na pobreza e na cidadania. 

25 A opção pelos mínimos sociais está presente, ainda que com discursos diferentes, nos dois modelos de Estado 
oferecidos como alternativa nesse momento- o Estado neoliberal e o Estado social democrata. 
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É evidente que sobreviver "é condição indispensável para pensar em emancipar-se" 

(Demo, 1997, p.65). Neste sentido, é necessário agregar cuidados indispensáveis como 

subsídio, não como centro da política social. 

Sobre o mesmo tema, Telles (1999, p.179-180) indica como a linguagem e o discurso 

constroem figuras e definem práticas. Esta abordagem está sintetizada no Quadro 7. 

Discurso humanitário Discurso técnico Discurso dos direitos 
Constrói a figura dos deserdados da Fixa a pobreza como elenco de Coloca na cena política sujeitos 
sorte, do pobre carente e fraco, problemas identificáveis pela análise portadores de uma palavra que exige 
vítima e sofredor das desgraças da sociológica e postos como alvos de seu reconhecimento, que exigem a 
vida, fixado em determinações um possível gerenciamento político partilha na deliberação de políticas 
inescapáveis das leis das tecnicamente fundado , centrado em que afetam suas vidas e que trazem 
necessidades. Desenha a imagem do mínimos vitais dos quais depende a para a cena pública o que antes 
pobre em negativo, pela sua própria reprodução da espécie - uma medida estava silenciado, ou não fixado na 
carência. de igualdade que é anterior ao ordem. É a figuração da pobreza que 

contrato social. Esse discurso se é demolida - ou ao menos 
expressa nas abordagens que questionada - em cenários públicos 
recomendam a focalização das abertos à palavra do direito. 
políticas sociais. 

Quadro 7 - Diferenças entre os discursos humanitário, técnico e dos direitos com relação à 
construção de sujeitos 

"É nessa dimensão transgressora dos direitos que vale a pena se deter, pois é aqui, 
neste registro, que talvez tenhamos uma medida para avaliar os dilemas 
contemporâneos. Se é certo que a reivindicação por direitos faz referência a princípios 
universais de igualdade e de justiça, se é essa referência que marca a diferença entre o 
discurso da cidadania, de um lado e, de outro, o discurso humanitário e o discurso 
tecnicamente fundado, igualdade e justiça não existem porém como campo de 
consensos e convergência de opiniões. Ao contrário, é o que define o terreno do 
conflito e a gramática pela qual disputas e antagonismos ganham visibilidade e 
inteligibilidade na cena pública. Por um lado, essa referência não apenas toma visível 
a distância entre a promessa igualitária acenada pela lei e a realidade das 
desigualdades, discriminações e violências rotineiras, mas permite que essa distância 
seja nomeada como problema que exige o julgamento e a deliberação política." 
(Telles, 1999, p. l81) 

Para concluir esta revisão pode-se, então, relacionar as concepções de direito, o papel 

do Estado, seus diferentes modelos e o foco das políticas públicas- Quadro 8. 
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Modelo de Estado Concepção de Direito Papel do Estado Foco das Políticas 
Liberal Libcrd.:dc f.1 -~,. 10 ES!.Jdo \t ., s ll 1 -

rL~trm~;.dl 

(Bem-Esta•·) Social Garantias coletivas. Ação redistributiva. Cidadão 
Neoliberal Rclacwnado com a Regulação do nK:r\.ado. 

utilidade cconomJC:l dos ação residual (opç5o pelo 
indi' 1duos. mercado) c Pobre 

compensatória 
Social Democt·ata Relacionado com a Ação res1dual <opção 

utilidade social dos pdas organizações da 
indn 1duos. soctedadc c pelo Pobre 

mercado) c 
compcnsatóna. 

Democrático Garantias coletivas. Transformação das 
relações sociais através de 
um projeto solidário I Cidadão 
qualidade de vida 
individual e coletiva. 

Quadro 8 - Relação entre modelo e papel do Estado, concepção de direito e foco das políticas 
públicas 
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DESCENTRALIZAÇÃO: UMA REVISÃO DE ABORDAGENS 

Diversos autores afirmam que o tema da descentralização tem sido capaz de provocar 

consenso no contexto das últimas décadas, independente de aspectos ideológicos ou do 

contexto regional ou nacional a que se refere em casos específicos26
. 

Curbello ( 1986) já alertava que a popularidade do conceito de descentralização decorre 

de uma combinação de elementos: sua ambigüidade, sua capacidade de acobertar mais do que 

revelar, sua identificação com sentimentos antigos, sua fácil justificação a partir de 

argumentos puramente técnicos, e a instrumentalização política que suas potencialidades 

geram. 

Boisier ( 1997) considera a descentralização como uma megatendência empurrada por 

quatro forças poderosas: a revolução científica e tecnológica; a reforma estrutural do Estado; a 

crescente demanda por autonomia da sociedade; e a tendência à privatização das atividades 

públicas. 

Segundo Carrión (200 1, p.2) a descentralização é legitimada da direita à esquerda, no 

país pequeno e no grande de qualquer dos continentes. "A generalização e legitimação desta 

temática se assemelha, por exemplo, ao interesse pela democracia, direitos humanos ou 

desenvolvimento, aos quais muito pouca gente se opõe. Este fato não esconde a existência de 

conceitos diferentes para cada um deles. Neste sentido, se trata de um termo polissêmico em 

disputa." 

A característica da polissemia reside, precisamente, na possibilidade de camuflar as 

diversas possibilidades de sentido no seu uso, bem como as implicações delas decorrentes. 

Faz-se, portanto, um esforço para identificar essas possibilidades. 

26 Baguenard ( 1996) chama descentral ização de uma "palavra talismã" , To bar ( 1991) a cons idera um "camaleão 
político". Ambos os autores se referem ao consenso geral que lhe é favorável, independente de correntes 
ideológicas ou políticas. Mattos ( 1989) considera que esse consenso se deve a concebê-la como uma "panacéia" , 
capaz de solucionar diferentes problemas nas mais diversas sociedades. 
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Descentralização: múltiplos sentidos 

Coraggio (1991) distingue duas concepções antinômicas de descentralização: a) 

conservadora (neoliberal) - preconiza a passagem da gestão de serviços estatais para usuários 

locais, tendo um conteúdo de legitimação da desestatização e privatização, eliminando 

mecanismos de compensação de desigualdades inter e intrarregionais; b) democratizante 

(progressista) -inclui a dimensão da auto-gestão em escalas que permitam manter uma visão e 

prática adequadas com relação ao todo, essa escala eficiente permitiria que os interesses locais 

fossem reconhecidos e atendidos em um contexto de forças globais, bem como que se 

reconhecessem as limitações de recursos. 

Junqueira, Inojosa e Komatsu (1998) fazem a mesma distinção. Para estes autores as 

diferenças de posições entre conservadores (neoliberais) e progressistas, sobre a finalidade da 

descentralização, decorrem de concepções diversas sobre o papel do Estado e da sua relação 

com a sociedade e o mercado; a privatização é o ponto de demarcação entre as duas posições. 

Para os neoliberais descentralização significa redução do papel e tamanho do Estado, 

deslocando-se a força motriz da mudança para o mercado. Na perspectiva progressista 

associa-se descentralização com democratização e com garantia dos direitos sociais dos 

cidadãos. "A descentralização é, aqui, uma estratégia para reestruturar o aparato estatal, não 

com o objetivo de que, reduzido, ganhe agilidade e eficiência, mas para aumentar a eficácia 

das ações das políticas sociais pelo deslocamento, para esferas periféricas, de competências e 

de poder de decisão sobre as políticas." (Junqueira, Inojosa e Komatsu, 1998, p.69) 

A partir de uma abordagem que se declara como político-econômica27
, Rondinelli e 

Cheema (1983) propõem uma tipologia de diferentes formas de descentralização para avaliar 

processos globais em países em desenvolvimento: 

27 Neste caso trata-se do referencial da teoria econômica neoclássica da escolha pública e de uma análise 
pretensamente política que, de fato, enfatiza teorias da administração e das finanças públicas. 
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• desconcentração - transferência de autoridade administrativa para escritórios locais ou 

regionais de uma mesma estrutura administrativa; 

• delegação - transferência de autoridade e responsabilidade para agências semi-autônomas; 

• devolução - transferência de autoridade e responsabilidade de níveis centrais de governo 

para estruturas administrativas públicas em outros níveis de governo; 

• privatização - transferência de responsabilidades operacionais e, em alguns casos, da 

propriedade, para provedores privados, freqüentemente através de contratos que definem 

o que deve ser oferecido em troca de fundos públicos. 

Essa abordagem, apesar de muito difundida, tem sido criticada com base em diferentes 

argumentos. Há uma suposição de que movendo-se da desconcentração para a privatização 

ocorre um aumento do espaço de escolha dos administradores (Bossert, 1998). Percebe-se, 

também, que mecanismos de mercado são incorporados sem qualquer "contaminação de 

noções políticas" e que essas são relegadas meramente à operação do governo e à competição 

entre grupos de interesse (Slater, 1989, p.521). Quanto ao discurso, encontram-se argumentos 

centrados em palavras como "prático", "tecnicamente adequado", "racional", "eficiente", 

"objetivo"; ou seja, encontra-se uma prática discursiva de despolitização do tema. 

Carrión (2001) propõe uma outra tipologia, a partir de uma visão predominantemente 

política: 

• descentralização - transferência de competências e recursos de um nível central de 

governo para outro de origem distinta e que possui autonomia (um município, p. ex.); 

• desconcentração - delegação de competências de uma administração central para certos 

órgãos dependentes (de um ministério para a direção regional dos mesmos, p. ex.); 

• descentramento (do espanhol descentramiento) - processo de debilitação do lugar central 

que ocupa a política e o público, pode operar-se pela via da informatização ou da 
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privatização, como um meio que o governo utiliza para aumentar a eficiência abrindo mão 

da responsabilidade estatal, pública e política. 

Carrión (200 1) considera que, de acordo com o peso que cada um destes conceitos 

tenha em cada processo, se define uma concepção particular de descentralização. Assim, 

pode-se ter maior relevância para um nível de governo (município), para um território 

específico (região) ou para um setor em particular (saúde, p. ex.). Esse autor chama este 

último caso de descentralização assimétrica, com uma conseqüência perversa - maior 

centralização. 

No espaço das concepções dominadas pela economia pode-se encontrar pelo menos 

três abordagens: 

• Teoria da escolha fiscal local - analisa as escolhas feitas pelos governos locais no uso de . 

recursos financeiros (próprios e resultantes de transferências) em sistemas federativos, 

supondo que tais escolhas são feitas como uma tentativa de satisfazer o eleitor médio; 

conclui que o nível central tenderia a tomar decisões mais eqüitativas (Musgrave e 

Musgrave, 1989). 

• Teoria do capital social - focaliza na explicação do melhor desempenho dos governos de 

algumas localidades, concluindo que a densidade das instituições cívicas cria experiências 

e expectativas na população local (o capital social), que levam as pessoas a estabelecer 

bases de confiança e a trabalhar coletivamente (Putnan, 1993). Uma dedução possível é 

que a descentralização deve ser promovida apenas para regiões com estas características, 

deixando para as demais as decisões centralizadas. 

• Teoria da agência - primariamente desenvolvida por economistas para examinar escolhas 

de gerentes corporativos, tem sido utilizada para analisar transferências 

intergovernamentais. Baseia-se na suposição de que a manipulação correta de variáveis 

conhecidas pode levar aos resultados desejáveis. Segundo Przeworski (1998, p.45) quando 
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alguns mercados falham e os indivíduos têm acesso a informações diferentes, se 

estabelecem, "entre as classes de atores, relações do tipo agent x principal, regidas por 

contratos explícitos ou implícitos". O principal é quem "contrata" agentes para realizar 

atividades. Essa teoria trata a ação pública como um comportamento explicável em termos 

de escolha racional e ajustável por meio de relações contratuais, compreende coletividades 

como agregados dos seus membros individuais, relega ideologias e idéias ao espaço da 

irracionalidade, desloca a política do centro da arena pública para a sua periferia (Samoff, 

1990). 

Segundo Bossert ( 1998) a teoria da agência apresenta limitações para compreender 

processos de descentralização por focalizar apenas nos interesses do principal e em como esse 

utiliza mecanismos de controle28 para assegurar que os agentes se comportem do modo por 

ele desejado. Esse autor quer distinguir a relação agente principal descentralizada da relação 

agente principal centralizada. Considera que para abordar a expansão da escolha no nível 

local - a amplitude da escolha efetiva permitida pelas autoridades centrais (principal) que 

pode ser utilizada pelas autoridades locais (agentes) - é preciso desenvolver um modo para 

descrevê-la. Propõe, com este fim, o conceito de espaço de decisão. "Este espaço define as 

regras do jogo específicas para os agentes descentralizados. O espaço de decisão real pode ser 

também definido pela ausência de imposição dessas definições formais, permitindo aos 

gestores nos níveis mais baixos 'dobrar as regras'. O espaço de decisão pode ser uma área de 

negociação e fricção entre níveis, com as autoridades locais desafiando o grau do espaço de 

decisão conferido pelas autoridades centrais." (Bossert, 1998, p.l514) 

28 Os mecanismos de controle, segundo a teoria da agência, utilizados pelo principal para que seus objetivos 
sejam atingidos através da ação dos agentes incluem incentivos positivos, sanções e sistemas de informação para 
monitorar a adequação da ação dos agentes. 
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De acordo com Samoff (1990) descentralização se refere a poder, a quem dirige em 

uma sociedade particular. Quem dirige, no entanto, não é unidimensional - diferentes grupos 

podem prevalecer em diferentes arenas ou em uma mesma arena em momentos diferentes. 

"Para compreender as formas e conseqüências que a descentralização adquire em cada 

contexto é preciso compreendê-la como uma iniciativa política, como um processo 

fundamentalmente político e, consequentemente, como um espaço para a luta política." Uma 

outra decorrência dessa concepção é que se pode diferenciar entre descentralização 

administrativa e política. A primeira é estruturada para melhorar a eficiência do projeto 

político dominante; enquanto a segunda aumenta os espaços para o confronto político, pelo 

aumento da participação legitimada em processos de decisão e de disputa de interesses. "A 

descentralização pode não apenas ser centralizadora, mas também despolitizadora." (Samoff, 

1990, p.524) 

Guimarães (1999) realiza essa distinção, acrescentando, ainda, a dimensão social. Na 

dimensão administrativa prevalece a transferência de competências e de funções entre 

unidades, entre esferas de governo ou entre órgãos, justificada pela necessidade de buscar 

maior eficácia na gestão pública29
. Na dimensão política a descentralização é vista como uma 

estratégia para redistribuição de poder político, supondo que sua implementação introduz 

novos conflitos nas relações entre esferas de governo e na distribuição de poder e bens entre 

diferentes grupos da sociedade. Na dimensão social a descentralização se traduz pela 

passagem de parcelas de poder, competências e funções da administração pública para a 

sociedade civil. Pode ser tratada tanto como uma estratégia de capacitação de grupos sociais 

para decidirem sobre problemas da gestão pública local, pela estruturação de formas 

organizacionais para que a vontade coletiva possa se expressar, quanto como uma estratégia 

19 Smith ( 1985) alerta que a descentralização administrativa pode, perfeitamente, coexistir com a centralização 
política. 
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de transferência para setores da sociedade da execução de tarefas antes consideradas de 

competência exclusiva do setor público. 

Em um abordagem de caráter eminentemente político pode-se articular o termo 

descentralização com idéias como democracia, deslocamento de recursos de poder e justiça 

social (S !ater, 1989). Ckagnazaroff (1996), entre outros, entende descentralização como a 

devolução do poder do centro da organização para a sua periferia, devendo ser utilizada como 

estratégia de democratização do Estado. Isso implica em que as unidades descentralizadas 

tenham autonomia de recursos e de poder decisório, e que sejam estabelecidos canais de 

participação do cidadão nos processos decisórios. Esse autor considera a municipalização 

como um tipo de descentralização, em que os governos locais assumem a gestão de certos 

serviços essenciais transferidos dos demais níveis de governo. 

Alguns autores, no entanto, alertam que descentralização e democratização nem 

sempre se relacionam de modo positivo. Segundo Smith (1985), existe o risco de aumentar a 

dominação daqueles que, por razões de riqueza ou status, já são relativamente poderosos no 

nível local. Segundo Arretche (1997, p.133) comportamentos arraigados na cultura política de 

uma determinada sociedade podem ser um fator limitador da concretização de 

comportamentos e princípios democráticos, ou seja, "não é suficiente que se reforme apenas a 

escala ou âmbito da esfera responsável pela decisão a ser tomada" . Silva e Costa (1995, 

p.263) também se afastam da visão normativa-legal entendendo que o processo de 

descentralização não é, em si mesmo, "um mecanismo positivo ou negativo de reordenamento 

de relações políticas, econômicas, institucionais e espaciais". 

No Quadro 9 se encontra uma síntese das abordagens revisadas . As cores das fontes 

indicam a predominância de uma abordagem conservadora (em cinza) ou progressista (em 

vermelho) . Algumas formulações (em verde) podem ser adaptadas ao referencial mais amplo 
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de cada uma destas duas abordagens (embora tenham tido, obviamente, uma ou outra em sua 

origem). 

Forma da descentralização - o que e 11ara quem é transferido 
Delegação Autoridade e responsabilidade da operação para agências autônomas. 
Desconcentração Autoridade administrativa e responsabilidade da oper·ação pat·a escritórios 

locais ou regionais da mesma estt-utura administrativa. 
Devolução Autoridade e responsabilidade para outros nh•eis de governo. 
Privati.zação Respons.tbiliddde da o 1ea·ação par. ll ·o,edor·es prh .tdo.-. 
Descentramento Autoridade e responsabilidade da operação tJara pro\ edorcs I) ri\ a dos 

Tipos de descentralização 
Operacional Teoria da escolha tiscal- Teor·ia do capital social- Teoria da agência-

nhel central tenderia a al~ns locais têm maior o níYel central manipula 
tomar decisões mais capacidade Jlara um va.-ián~is como 

eqüitathas bom dCSCDIIJCDhO. inccntiyos Jlara obter o 
com,wrtamento 

dcse,iado. 
Política Redistribuição de poder na sociedade, criação de espaços de confronto político 

em torno de matérias sobre as quais os entes descentralizados podem decidir 
de modo autônomo. 

Social Participação da população no processo decisório sobre os diversos tipos de 
matéria. 

Administrativa Melhoria da eficiência e da eficácia na Instrumento de J!:Olernahilidade. 
gestão pítblica. 

Quadro 9 - Síntese das abordagens sobre descentralização 

A descentralização no contexto brasileiro 

Andrade (1996) aponta para as razões do consenso em tomo da descentralização, 

durante a primeira parte da década de 90. Segundo essa autora, esse tema apareceu na agenda 

política em um momento de crise, configurando-se, desde o início, como a mudança 

necessária para a reorganização das bases institucionais de um novo poder. A descentralização 

era uma reivindicação dos mais diversos setores - respondia às necessidades do governo 

central de descongestionar suas atividades, diante da crise fiscal e da pressão política gerada 

pela ineficiência do Estado em atender às demandas sociais; aos anseios democratizantes dos 

setores progressistas, que viam na exacerbada centralização do poder um impedimento para o 

processo de redemocratização do país; aos interesses das elites governantes de base local que 

reivindicavam a ampliação de seus espaços de poder; respondia aos interesses dos grupos no 
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poder, que em busca de legitimidade política e de ampliação de suas bases eleitorais 

dependiam das alianças regionais e locais . 

Sobre esse mesmo tema, Silva e Costa (1995, p267) afirmam que, especialmente na 

área social, "o perfil da intervenção estatal prevalecente no período autoritário - centralizado, 

fragmentado organizacionalmente, iníquo e excludente no que tange às camadas mais pobres 

da população - induziu à crença de que a descentralização levaria, por si só, à maior eqüidade 

na distribuição de bens e serviços e à maior eficiência do aparato estatal." 

Souza (200 1) analisa porque a decisão de mudar o federalismo pela vm da 

descentralização foi tomado pelos constituintes brasileiros, elencando uma série de razões: a) 

reação contra o regime autoritário, já que centralização e autoritarismo sempre estiveram 

associados no Brasil; b) questões contrárias à descentralização, tais como equilíbrio fiscal e 

controle do déficit público, não constavam da agenda da transição, sendo seu principal 

objetivo legitimar a redemocratização; c) a ausência de um consenso sobre um novo formato 

para o Estado e um novo modelo de desenvolvimento econômico tornou o processo decisório 

fragmentado, permitindo posturas regionalistas, além de dificultar um acordo sobre o que 

deveria ser alcançado pelo novo federalismo e pela descentralização; d) havia um contexto de 

euforia, estimulada por fatores econômicos e políticos, e poucos arriscavam falar de 

problemas, como os constrangimentos fiscais do governo federal; e) havia um ambiente 

favorável para os governos subnacionais, abrindo caminho para suposições normativas sobre 

a descentralização (potencial para promover a eficiência, democracia e accountability). 

"A engenharia constitucional brasileira gerou um federalismo que incorpora múltiplos 
centros de poder que pode ser caracterizado como um sistema complexo de 
dependência política e financeira entre esferas de governo . Desde 1988, vários centros 
de poder, embora desiguais, passaram a ter acesso ao processo decisório e à 
implementação de políticas. Em um sistema democrático e com marcas consociativas, 
os políticos subnacionais tornaram-se uma fonte de apoio para a coalizão nacional de 
governo, com possibilidades de sustentar ou vetar políticas públicas, inclusive 
nacionais . A força desses políticos que impõem restrições ao governo federal , e os 
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constituintes aproximaram o Brasil das federações mais democráticas." (Souza, 2001, 
p.21) 

No entanto, apesar dessa reconfiguração política, inúmeros fatores limitativos da 

descentralização brasileira têm sido descritos. Tinôco (1998) apresenta alguns deles: 

obstáculos à transferência de poder político pela potencial redução do campo de negociação 

de práticas eleitoreiras por aqueles que o concentram; relações intergovemamentais marcadas 

pela falta de integração, bem como pela possibilidade de lesgislar e executar atividades de 

modo concorrente; elevada dependência dos municípios em relação às transferências 

intergovemamentais e baixa captação de recursos próprios; ausência de programas de 

capacitação de gestores e de desenvolvimento institucional; desativação ou enfraquecimento 

dos órgãos de articulação estadual; limitados canais institucionais de integração e interlocução 

entre Estado e sociedade civil; diferenças regionais de capacidade gerencial e institucional. 

Blumm e Souza (1999) relatam o processo pelo qual as crises econômico-financeiras, 

pelas quais o Brasil passa no período recente, provocam decisões impostas aos governos 

locais, pelo nível central, que interferem na execução das agendas públicas. Apontam também 

para o elevado grau de disparidade regional como uma importante restrição para o sucesso da 

descentralização. Nesta mesma direção, Silva e Costa (1995) caracterizam o que denominam 

de "crise da federação" como sendo a expressão de três dimensões de conflito entre os entes 

federados: 

• Dimensão vertical - Através de uma ação defensiva a União procura livrar-se de encargos 

pela simples extinção de projetos e programas de intervenção, bem como dos respectivos 

aparatos organizacionais de implementação. Em outros casos incentiva programas de 

descentralização assumindo a postura de tutor do processo, para manter o controle político 

ou operacional do manejo e do repasse de recursos, colocando empecilhos para viabilizar 

qualquer ação que signifique diminuir seu poder setorial de influência. Por outro lado, 
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l 
também ocorrem ações de caráter predatório da ação das esferas estaduais e municipais de ! 

' 

governo na disputa por recursos da União. 

• Dimensão horizontal - A "guerra fiscal" é sua face mais evidente. Também pode ser 

percebida pela ausência de mecanismos mais permanentes de cooperação entre municípios 

ou estados, para a solução de problemas comuns. 

• Generalização do conflito - A diminuição da possibilidade da União maneJar fundos 

públicos, como elemento de articulação e soldagem de interesses regionais e locais 

diferenciados, tem proporcionado a abertura de espaços de disputa sobre outras questões, 

que passam pelo arranjo das instituições políticas, pela definição da política 

macroeconômica e suas repercussões regionais, por investimentos em infra-estrutura, e 

pelas formas de organização e representação - no interior da máquina estatal - dos 

interesses economicamente mais fortes. 

No projeto de reforma do aparelho de Estado (Brasil, 1995), a descentralização 

aparece como estratégia básica de modernização da estrutura organizacional e dos métodos de 

gestão, sendo reconceitualizada com a introdução de novos referenciais. A descentralização é 

considerada como um instrumento de govemabilidade, devendo responder ao problema da 

distribuição de recursos e propriedades tendo em vista a redução do tamanho do setor público. 

É um instrumento para melhorar a capacidade financeira e funcional do Estado, na 

perspectiva da eficiência na prestação de serviços de modo a que coincida melhor com as 

preferências locais e permita intemalizar os custos e beneficios no nível local (Haggart, 1995). 

Nesses termos, o Estado deve ser redesenhado através de estruturas mais descentralizadas e 

potencialmente ma1s flexíveis, tomando-se permeável à maior participação dos agentes 

privados e/ou das organizações da sociedade civil. A descentralização ocorrena 

principalmente através da transferência do setor estatal para o setor público não-estatal, 

através da criação das denominadas organizações sociais. Supõe que haveria um aumento da 
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eficiência, transferindo a execução para o setor público não-estatal e mantendo o 

financiamento público (Brasil, 1995). 

Percebe-se uma alteração no eixo do debate, com o predomínio de uma concepção 

conservadora (ou neoliberal) de descentralização. Segundo Farah (2001) essas propostas se 

contrapõem à agenda formulada anteriormente, orientada para a democratização. O que se 

coloca como questão para o futuro é se o nível central de governo terá suficiente poder 

indutivo para impor sua definição para a sociedade ou, o que parece mais possível, qual será a 

definição preponderante que resultará da interação entre os diversos atores com interesse 

nesse processo. 
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DIREITO E DESCENTRALIZAÇÃO: 

CONCEITOS EM DISPUTA NA 

PRODUÇÃO SOCIAL DO CAMPO DA ATENÇÃO À SAÚDE 

Todo signo sozinho parece morto. 
O que lhe dá vida? 

No uso, ele vive. 
Tem então a viva respiração em si? 

Ou o uso é sua respiração? 

Ludwig Wittgenstein 
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PRÓLOGO 

No momento anterior à promulgação da Constituição Federal, o campo é constituído, 

principalmente, pelos prestadores privados dependentes dos fundos públicos - com destaque 

para a Federação Brasileira dos Hospitais e a Federação Nacional de Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde; pelo movimento sanitário - com destaque para o Centro Brasileiro de 

Estudos de Saúde e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva; e pela 

tecno-burocracia inampsiana. 

A principal oposição se dá entre os prestadores privados, em aliança com a tecno-

burocracia inampsiana, e o movimento sanitário. Esse se articula em tomo de um projeto de 

reforma que se justifica, entre outros aspectos, pela necessidade de romper com os laços 

promíscuos que garantem a satisfação dos interesses privados de apropriação de recursos 

públicos30
. No entanto, essa oposição - central para os prestadores, não é central para o 

movimento sanitário. Ela é decorrência de um projeto muito mais abrangente, que se orienta 

por uma utopia de transformação da sociedade. Talvez essa diferença fundamental esteja na 

origem da incapacidade, por parte dos prestadores privados, de compreender as dimensões e 

possibilidades de sucesso do projeto reformista, naquele contexto de redemocratização da 

sociedade brasileira. Esse ator, aparentemente tão poderoso, possui uma enorme área de 

cegueira situacional. O habitus de seus dirigentes e os efeitos de sua história de sucessos 

durante o regime autoritário restringem sua capacidade de compreensão e, em decorrência, 

restringem as opções de seu plano de jogo à repetição de táticas que não são mais eficientes. 

30 Nenhuma outra expressão tem o poder de síntese da categoria desenvolvida por Fernando Henrique Cardoso -
os anéis burocráticos do Estado - para descrever essa relação prorrúscua entre interesses privados localizados 
fora e dentro do aparelho de Estado, e que se utilizam desse último para concretizar-se. Esse é exatamente o caso 
da relação entre prestadores privados e tecno-burocracia inampsiana. 
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O plano de jogo do movimento sanitário também expressa os efeitos da história e o 

habitus de suas lideranças. A origem partidária e as referências ideológicas da maioria de seus 

participantes induzem a que o "inimigo" a ser derrotado seja visto, naturalmente, como aquele 

que representa o capital e que busca o lucro através da exploração de necessidades sociais de 

modo mercantilista. Induzem, ainda, à centralidade do Estado, não apenas como garantidor 

de direitos, mas como espaço a ser ocupado31
. Essa idealização do Estado, bem como a 

influência do referencial histórico-estrutural, leva à desconsideração da tecno-burocracia 

como ator e a sua visão como arena a ser conquistada. Leva, ainda, ao menosprezo das 

potencialidades de um ator emergente - os gestores municipais. 

O campo da atenção à saúde irá se reconfigurar com o texto da Constituição de 1988, 

que incorpora diversas concepções que orientaram o movimento pela reforma sanitária desde 

a década de 70. Essa incorporação decorre da habilidade do movimento sanitário (articulado, 

durante a Constituinte, pela Plenária Nacional de Entidades) de produzir fatos sociais que se 

acumulam em tomo de três eixos principais: (a) conceitual e doutrinário, representado pela 

concepção de que saúde é expressão de qualidade de vida e sua conquista se dá através de 

políticas econômicas e sociais que diminuam ou eliminem os riscos de doenças e outros 

agravos à saúde, assim como pelas ações específicas setoriais de promoção, proteção e 

recuperação da saúde; (b) político, representado pela concepção de que a saúde é direito de 

cidadania e, assim, direito de todos e dever do Estado; (c) estratégico-operacional, 

correspondendo à proposta de reorganização do campo da atenção à saúde em tomo do 

modelo do Sistema Único de Saúde - SUS, com comando único em cada esfera de governo, 

descentralizado, organizado em rede regionalizada e hierarquizada e sob controle social 

(CEBES e ABRASCO, 1992). 

3 1 Como o tema da saúde não estava na pauta, do núcleo do Governo Sarney, o projeto construído pelo 
movimento sanitário se constitui, pela estratégia de ocupação de postos no Estado, em projeto de governo. 
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Definição dos conceitos na Constituição Federal: acumulação de uma luta, 
referência para outras 

A definição de direito à saude e a correspondente definição 
do padrão de proteção social na Constituição Federal (Brasil, 1988) 

Art.1 03 - A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a 
, justiça sociais. 

Art . 194 - A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativas dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 
e à assistência social. 
Parágrafo único - Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com 
base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
11- uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 
111- seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - eqüidade na forma de participação no custeio; 
VI -diversidade da base de financiamento; 
VIl - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, de 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 
colegiados. 
Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais : 
I- do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei( ... ); 
li- do trabalhador e dos demais segurados da previdência social( ... ); ( ... ). 
§ 2° - A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos 
responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de 
seus recursos. 
§ 10° - A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações 
de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados 
para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. 
Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
Art. 197 - São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado." 

Carvalho e Santos (200 1) consideram que a Constituição, ao consagrar o direito à 

saúde, avança muito na garantia dos direitos sociais inalienáveis, vinculados à positividade da 

ação estatal com pretensão de uma atuação corretiva- direitos de segunda geração, conforme 

Bobbio ( 1992). Morais ( 1996) tem uma visão um pouco diferente, considerando o direito à 

saúde na Constituição no contexto de "direitos renovados", ou seja, de uma revisão conceitual 

de direitos já clássicos. Nesse caso, a saúde, considerada genericamente como um direito 

103 



social próprio do Estado de Bem-Estar se renova ao ser inserida no âmbito dos direitos 

humanos de terceira geração. Conforme Bobbio ( 1992) esses incorporam a universalidade 

como comunhão, como direito de solidariedade; e se concretizam através do Estado 

democrático de direito (Morais, 1996). 

• Sob os padrões do Estado liberal o direito à saúde se caracteriza como a liberdade de 

procura dos serviços médicos liberais ou particulares a partir do paradigma da liberdade 

de contrato. A procura e a oferta são atreladas ao mercado, e o acesso aos serviços às 

possibilidades individuais; as atividades predominantes são de caráter curativo. Essa visão 

foi, no texto legal, deixada para trás. 

• Na visão do Estado social vigora o direito (de segunda geração) independentemente das 

possibilidades pessoais e um enfoque preventivista. Essa concepção domina o texto da 

CF, expressa claramente na concepção da Seguridade Social. 

• Nas concepções teóricas o movimento pela reforma pensa a saúde acompanhando o 

desenvolvimento dos demais temas vinculados aos direitos fundamentais . Desse modo ela 

é percebida como aproximada do conteúdo dos novos direitos de solidariedade, é pensada 

como um interesse que incorpora um conjunto não identificável de titulares, tais quais os 

interesses difusos. Essa conceituação do direito à saúde - como um direito de terceira 

geração - tem como referência uma vida qualificada pelo acesso aos beneficios da 

coletividade. Para sua concretização seria necessário um Estado democrático de direito, 

onde o objetivo da proteção social se vincula a um projeto solidário de transformação do 

status quo, de transformação das relações sociais (Morais, 1996). Essa concepção está 

presente no texto do Art. 196. No entanto, esse não passa de um texto declarativo, já que 

sua implementação extrapola em muito o campo da saúde. 

A Constituição incorpora, como já foi mencionado, uma concepção de Estado para a 

proteção dos direitos sociais inspirada no modelo de Seguridade Social (Fleury, 1994) ou, na 
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tipologia de Morais (1996), de Estado social. Segundo Fleury (1994, p.224) a utilização do 

conceito de seguridade representa uma inovação importante, na medida em que "houve 

dissociação parcial entre proteção social e vínculo contributivo". No entanto, a separação 

funcional entre previdência, saúde e assistência social revela a "incapacidade de se superar 

uma concepção da proteção social como seguro, ( ... ) de tal forma que se pode falar de um 

sistema de Seguridade Social híbrido32
, ou seja, orientado por princípios e práticas 

concorrentes, originadas de uma base contributiva individual, de um lado, e de programas 

distributivos assistenciais por outro." 

Definição de descentralização na Constituição Federal (Brasil, 1988} 

Art. 18 - A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil comprende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. ( ... ) 
Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
11 - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo das 
assistenciais; 
111- participação da comunidade . 

O movimento municipalista33 foi capaz de inscrever o município na condição de ente 

federado e de definir, em conseqüência, sua autonomia política e administrativa, ainda que 

não financeira. Na saúde a definição de descentralização é mais modesta, incluindo a 

descentralização social e reproduzindo uma visão de descentralização administrativa e 

32 A materialização desse modelo ficaria por conta da criação do Orçamento da Seguridade Social. No entanto, 
não ocorrem ações no sentido de sua institucionalidade, persistindo evidentes contradições, tais como as "tensões 
entre centralização e descentralização (a previdência segue sendo centralizada enquanto a saúde e a assistência 
deveriam ser descentralizadas, os recursos advêm basicamente da contribuição salarial e, portanto, seguem sendo 
altamente centralizados enquanto as responsabilidades são cada vez mais descentralizadas); bem como entre 
acumulação e redistribuição" (os beneficios previdenciários são de natureza contributiva e os assistenciais de 
natureza redistributiva) ; entre seletividade para alguns beneficios e universalidade para outros (Fleury, 1994, 
p.224) . 
33 O movimento municipalista representa a articulação dos municípios brasileiros através de Associações de 
Prefeitos (de forma mais organizada, sistemática e efetiva) e de Vereadores, em regiões e estados, e no país 
através das Federações. A expressão dessa articulação no campo da saúde é conhecida como "movimento 
municipalista da saúde" e tem, no seu centro, os Secretários Municipais de Saúde . 
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operacional inspirada no modelo de sistemas locais disseminado pela OPAS (1980). Esse 

modelo preconiza o estabelecimento de níveis hierarquizados de atenção a partir da noção de 

tecnologia apropriada para a solução de cada problema de saúde, minimizando o custo social 

da satisfação do conjunto de necessidades da população; e a atenção primária como estratégia 

central, implicando na organização de serviços na base do sistema. Ou seja, cria-se uma área 

potencial de crise na federação, dada a concepção de de centralização como devolução, no 

Art.18, e como devolução parcial nos capítulos que se referem às políticas sociais. 

Houve algum descompasso entre o discurso do movimento pela reforma sanitária e sua 

concretização na Constituição Federal. Esse descompasso não resulta de concessões feitas aos 

adver ário no jogo ocial, ma das contradiçõe teórica e políticas pre ente no próprio 

movimento. Assim, no di cur o e encontram, de modo preponderante, definiçõe que levam 

à concepção de direitos de terceira geração, do Estado democrático de direito e da 

descentralização, sob a forma de devolução como processo (principalmente) político, social, 

operacional e admini trativo. No arcabouço legal resultante se encontra a concepção de 

direito de segunda geração, do Estado social e da descentralização sob a forma de 

devolução parcial e como processo (principalmente) administrativo, operacional, político 

e social. 

Mesmo reconhecendo algumas perdas ao longo do caminho é preciso concordar com 

Fleury (1994) - os avanço obtido ão inegávei e e pre ivo , principalmente no momento 

em que, no cenário internacional, dominam prescrições para a redução do Estado. Em 

decorrência do contexto político brasileiro - de "regulação social tardia" (nos termos de 

Sposatti, 2002), em que as lutas por políticas sociais inclusivas se misturam com as lutas pela 

democracia, o atores ociai ão muito bem ucedido em con truir um texto con titucional 

que amplia direitos sociais, contraditoriamente à tendência mundial de crise do Estado social 

e de redução de direitos de cidadania garantidos por políticas públicas. 
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A configuração do campo da atenção à saúde em dlecorrência do texto 
constitucional - 1988 

Limites do campo 

Arena de jogo 

Antes 

Eram definidos pela relação dos 
prestadores privados com o 
INAMPS (para ações e serviços 
de assistência méd ico
hospitalar) e. marginalmente. 
pela relação das secretarias 
estadua is com o MS (para ações 
e serviços de saúde pública e. 
prioritariamente, atenção ao 
grupo materno-infantil e aos 
portadores de doenças 
infecciosas e parasitárias). 

A arena central estava localizada 
no INAMPS. 

Taxa de conversão O tipo de capital no centro das 
sobre o que ê disputas era o financeiro . 
disputado 

Atores soc iais que Predominava a aliança entre 
definem o campo prestadores privados e a tecno

burocracia inampsiana. 

Regras do jogo 

Relação com o 
espaço social 

Prevalecia o jogo de bastidores 
e a normatização produzida por 
grupos da tecno-burocracia com 
mandato para tal. 

Considerando-se o caráter 
"privado" das relações entre os 
atores sociais, havia uma 
relativa autonomia do campo. 

Agora 

Se modificam para incorporar 
os municípios como gestores, 
a presença da população em 
conselhos deliberativos em 
todos os níveis de governo, 
gestores estaduais com 
funções ampliadas ; e para 
considerar o gestor federal 
com seu papel e sua 
organização redesenhada . 

A arena é deslocada para o 
Poder Legislativo, dada a 
necessidade de que os artigos 
da CF sejam regulamentados 
por leis complementares. 

Nessa arena o que se disputa é 
a capacidade de definição de 
conceitos e, como decorrência, 
os modos de produzir as 
relações na sociedade. 

Entram em cena novos atores e 
alteram-se as potencialidades 
de intervenção de outros, em 
um movimento de interação 
social mais complexo e 
dinàm ico. 

Impõe-se a necessidade do 
debate em palcos sujeitos ao 
escrutínio público (ainda que 
esse nem sempre ocorra) e 
questiona-se, cada vez mais, a 
produção dos bureaux. 

Com o deslocamento do jogo 
para a arena política o campo 
passa a refratar com maior 
intens idade as relações de 
força e as lutas que ocorrem no 
espaço social. 
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Posição dos atores sociais 
1988 

Definição hegemônica: direito com foco na cidadania; descentralização 
como rlevoluc~o n:::~rci::Jl- noHtic:::~ _ socüll_ :::~rlm1n1str:::~t1v:::~ e oner:::~c1onal 

Posição de indiferença 

CONASS 

Tecno-burocracia do MS 

APOIO OPOSIÇÃO 

Movimento Sanitário -Médicos 

Definição 
hegemônica 

Planos e seguros de saúde 

Consumidores L__ _ _J 

Tecno-burocracia inampsiana 

I I 
Fretadores Privados 

Banco Mundial 

L__ _ _JI Governo Federal 



PRÓXIMOS CAPÍTULOS ... 

Dilemas que os atores terão que enfrentar- aspectos e alternativas a 
considerar no plano de jogo 

O sucesso da articulação do movimento pela reforma durante o processo constituinte tra 
aprofundar o que Teixeira (1988) chama de "dilema reformista" -a reforma não pode ocorrer 
fora do Estado, mas ao inserir-se nele os atores sociais não alcançam transformá-lo. A 
estratégia desenvolvida pelo movimento sanitário (enquanto ator social que articula a luta 
pela reforma ao longo de mais de uma década), de ocupação de espaços no aparelho de 
Estado como ação central, já havia sido criticada por Campos (1988) como sendo uma 
"tentativa de impor reformas por cima" - "a própria eleição dos instrumentos para 
implementação das políticas, em larga medida, já diz de seus limites 'transformistas' (no 
sentido gramsciano, de reforço do bloco politicamente dominante) e da renúncia, a príorí, de 
qualquer veleidade de trabalhar, junto à sociedade, pela construção de uma nova hegemonia, 
de um novo bloco político". A ausência de uma base popular de apoio ao movimento 
reformista pode ser considerada como a sua grande fragilidade, tendo sido fundamental para 
"as dificuldades subseqüentes, que acabam por identificar a Reforma Sanitária com uma 
reforma administrativa, ainda que provavelmente a mais importante mudança realizada no 
campo das políticas sociais em um contexto democrático no Brasil" (Fleury, 1994, p.222). O 
dilema desse ator, que usufrui seu momento de maior glória, ilustra muito bem a afirmação de 
Matus (1996), segundo a qual não se resolvem problemas, apenas se trocam problemas por 
outros de complexidade diferente. 

Os prestadores privados dependentes de fundos públicos precisam, passada a perplexidade 
face à derrota não esperada, constituir um plano de jogo que lhes permita, na melhor das 
hipóteses, impedir a implementação dos dispositivos incorporados no texto constitucional e 
retomar a posição de interlocutor privilegiado para a definição do fluxo de recursos 
financeiros; na pior das hipóteses reorganizar as regras de modo a garantir, pelo menos, sua 
sobrevivência e, quem sabe, mais adiante, sua expansão. Precisam, para isso, compreender o 
que aconteceu (afinal, de onde veio essa energia que os atingiu) e, mais do que isso, 
compreender seus adversários, reconhecer sua perícia no jogo e, para enfrentá-los, buscar 
aliados que supram suas deficiências. · 

A tecno-burocracia inampsiana enfrenta um dilema semelhante: na melhor das hipóteses 
evitar a morte anunciada do INAMPS; na pior das hipóteses rearticular-se, após o 
desaparecimento do INAMPS, em outros espaços organizacionais e, ainda assim, preservar 
seus recursos de poder. 

A tecno-burocracia do Ministério da Saúde, nesse momento com um papel marginal e um 
certo ar atônito, precisa encontrar uma identidade que a traga para o centro dos 
acontecimentos, considerando-se as potencialidades decorrentes do destaque que sua 
organização deve ganhar caso o texto constitucional venha a ser implementado. Como não 
tem muito prática e ressente-se de urna certa timidez, é possível que se deixe influenciar pelos 
colegas do INAMPS, com um perfil de personalidade forjado ~m longos anos de estrelato. 

O Governo Federal - entendido como o núcleo central que gira em tomo da Presidência da 
República e da área econômica - continuará sem comprometer-se com os princípios definidos 
na CF dando, em alguns momentos, a impressão de ser ineficiente e, em outros, de ser um 
gênio maquiavélico. 
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Teremos, ainda, atores veteranos com sonhos de protagonismo - como talvez seja o caso do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde; jovens atores com grande potencialidade e 
uma boa dose de ambição, como o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde; 
atores talentosos e com fama reconhecida em outros espaços que, em uma encenação, 
gostariam de ficar naquele ponto cego do cenário, de preferência com uma luz delicada e sem 
nenhuma fala. Nesse sonho de coadjuvância discreta se destacam os planos e seguros de 
saúde- prestadores privados autônomos (como gostam de se chamar), cujo maior desejo é o 
de convencer a todos que não tem nada a ver com a trama que se desenvolve. 

Finalmente, o Banco Mundial - agente financeiro internacional, gostaria de ter seu talento 
reconhecido como roteirista e, quem sabe, escrever o texto dos próximos capítulos, as regras 
do jogo nas próximas rodadas. Como não tem tradição no campo, vai precisar legitimar-se. 
Para isso, poderá contar com o peso do dinheiro. Toda boa história tem aquele personagem 
que, com ar arrogante, supõe ser capaz de impor seus projetos aos demais pelo simples fato de 
ser rico. Principalmente quando os outros não o são ou, pior ainda, precisam de algum 
empréstimo ou sociedade para continuar levando a vida. Como se verá nos próximos 
capítulos, nada é tão simples assim - nem na ficção, nem no jogo social. Assim, mesmo rico e 
poderoso, esse ator também precisará encontrar parceiros e ter uma estratégia efetiva. 
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0 JOGO DA REFORMA SANITÁRIA NOS ANOS DE INSTABILIDADE: 

1989-1994 

O espaço social brasileiro é marcado, nesses anos, pela instabilidade política - com a 

crise institucional do impeachment, e econômica - que leva ao plano de ajuste no último ano 

desse período. No campo da atenção à saúde esse período inclui uma quantidade expressiva 

de fatos sociais, alguns com grande relevância para a produção de acumulações. 

O Governo Collor provocou (ainda que inadvertidamente) algo de muito bom, 

expresso pela energia que agregou os mais diferentes setores e personagens da vida nacional 

em um movimento de grandes proporções contra sua permanência. Quem não lembra dos 

milhares de adolescentes pelas ruas, rostos pintados e uma grande rejeição à política como 

exercício de personalismo e corrupção. Por outro lado, provocou sofrimento a milhões de 

pessoas, incluindo-se aí o impacto do confisco da poupança, bem como as demissões e 

agressões aos funcionários públicos. Propiciou, ainda, a entrada, no país, de forma clara e 

ideologicamente assumida do ideário e de projetos neoliberais34
. 

34 Bourdieu ( 1998, p.l36) se refere ao neoliberalismo como "a prática de uma utopia" convertida em programa 
político que, com a ajuda da teoria econômica a que se afilia, "consegue se pensar como a descrição científica do 
real" . "Essa teoria tutelar é pura ficção matemática, fundada, desde a origem, numa formidável abstração ( .. . ): 
aquela que, em nome de uma concepção tão estreita quanto estrita da racionalidade identificada com a 
racionalidade individual, consiste em por entre parênteses as condições econômicas e sociais das disposições 
racionais e das estruturas econômicas e sociais, que são a condição de seu exercício, ou, mais precisamente, da 
produção e da reprodução dessas disposições e dessas estruturas. ( ... ) Este trabalho político é efetivado através de 
organizações internacionais de financiamento, entre as quais as mais importantes são o Fundo Monetário 
Internacional e o próprio Banco Mundial, que lideram um movimento de disseminação de crenças a partir de 
duas referências centrais. Por um lado, são respaldadas, como já foi dito, por uma área de conhecimento - a 
economia neoclássica, que confere às formulações desses agentes a aparência de neutralidade, defendendo-as "de 
qualquer implicação política através da superioridade ostensiva de suas construções formais, de preferência 
matemáticas" . Por outro, tomam de uma economia particular- a dos Estados Unidos- "um sistema de crenças e 
de valores, um ethos e uma visão moral do mundo" , formalizando-o e racionalizando-o para transformá-lo no 
fundamento de um modelo universal (Bourdieu, 200 I a, p.23). "Esse modelo se apoia em dois postulados (que 
seus defensores tomam por posições demonstradas): a economia é um domínio separado, governado por leis 
naturais e universais que os governos não devem contrariar com intervenções intempestivas; e o mercado é o 
meio ótimo de organizar a produção e as trocas de modo eficaz e eqüitativo em sociedades democráticas." Daí 
resultam diversas características típicas: "a retirada ou a abstenção do Estado em assuntos econômicos, a 
transferência (ou a subcontratação) dos serviços públicos ao setor privado, e a conversão de bens públicos( ... ) 
em bens comerciais, e dos usuários em clientes; a renúncia( ... ) à faculdade de igualar as oportunidades e reduzir 
as desigualdades ( ... ), em nome da velha tradição liberal da auto ajuda ( ... ) e da exaltação conservadora da 
responsabilidade individual ( ... ); o desaparecimento da visão hegeliana durkheimiana do Estado como instância 
coletiva com a missão de atuar como consciência e vontade coletiva, responsável pelas decisões voltadas para o 
interesse geral, e de contribuir para o fortalecimento da solidariedade" (Bourdieu, 200 I a, p.24). 
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Ao impeachment de Collor se seguem dois anos de Itamar Franco, nos qua1s se 

aprofundao relacionamento com o FMI, resultando no plano de estabilização econômica. As 

políticas sociais, como não poderia deixar de ser, refratam as tendências e pressões que 

dominam o espaço social. 

No campo da atenção à saúde o ano de 1989 é marcado por uma espécie de ressaca. Os 

atores sociais derrotados permanecem em um estado de queixume crônico, enquanto os 

comprometidos com a reforma sanitária continuam mobilizados, agora em tomo da 

proposição dos textos que viriam a compor o Projeto da Lei Orgânica da Saúde, além da 

articulação na arena do Congresso para garantir sua aprovação. 

A novidade ocorre no cenário internacional, com a entrada do Banco Mundial no 

campo das agências internacionais de saúde a partir do documento Financing Health 

Services in Developing Countries: an agenda for reform (World Bank, 1987, p.3), cuja 

proposta central é a redução da responsabilidade do Estado no financiamento da saúde. O 

documento enfatiza a impossibilidade da saúde como direito, como conseqüência da transição 

epidemiológica e demográfica35 que ocorre nos países em desenvolvimento. 

Texto do documento do Banco Mundial, de 1987, sobre financiamento da saúde em 
países em desenvolvimento: 

"A abordagem mais comum para a atenção à saúde nos países em desenvolvimento 
tem sido tratà-la como um direito de cidadania e tentar prover serviços gratuitos para todos. 

Esta abordagem usualmente não funciona." 

O Banco Mundial defende que o Estado só deve financiar "serviços básicos de saúde" 

(ações preventivas que contribuem para a saúde de toda a população) e aqueles "serviços 

convencionais" que sejam bens públicos e bens meritórios. Ainda segundo o Banco, "bens 

públicos" são aqueles que, mesmo sendo apropriados individualmente - como a cura de uma 

35 Transição epidemiológica - nos países em desenvolvimento havia um predomínio de doenças parasitárias e 
infecciosas, a tendência é que continue a ocorrer uma grande incidência dessas, mas com a pres,ença igualmente 
importante de doenças crônicas e degenerativas (anteriormente tidas como típidas dos países desenvolvidos) . 
Transição demográfica- alteração da pirâmíde populacional (mais ampla na base, grande proporção de crianças 
e adolescentes), com o gradativo envelhecimento da população. 
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doença transmissível, têm um impacto sobre o nível de saúde da população. Já os "bens 

meritórios" são aqueles aos quais todos os cidadãos têm direito ; porém, a lista de bens seria 

composta segundo o conjunto de valores partilhados em cada comunidade. Essa abordagem se 

opõem às recomendações que vinham sendo feitas pela Organização Mundial da Saúde e, 

para os países da América, pela Organização Pan-Americana de Saúde, de reformulação dos 

sistemas nacionais de saúde tendo como referência a meta "saúde para todos no ano 2000" 

(OMSIUNICEF, 1979). Nessa abordagem caberia ao Estado a execução de serviços, sua 

coordenação e financiamento (OPAS, 1980). Esse foi o ideário que informou a proposta de 

reforma sanitária no que se refere ao direito de todos, à organização da rede de atenção e ao 

papel do Estado. Esse ideário será combatido e praticamente desaparecerá do campo das 

agências internacionais de saúde em breve, vindo a ser totalmente substituído pelas 

prescrições do Banco Mundial. Essa história vai ser contada, aos poucos ... 

Um texto técnico (sic), produzido pelo Banco Mundial, analisa o caso brasileiro e 

faz recomendações sobre a reorganização dos serviços de saúde. O texto denominado 

Adult Health in Brazil: adjusting to new challenges36 (World Bank, 1989a) pode ser 

considerado como uma aplicação prática do ideário prescrito pelo Banco no documento de 

1987. É preciso observar que o documento é divulgado cerca de um ano após a promulgação 

da CF em 1988 sem, como fica evidente, levá-la a sério. Partindo de premissas supostamente 

verdadeiras - a impossibilidade do financiamento público da saúde para todos, o Banco toma a 

sua tese como dada e parte diretamente para as prescrições. A seguir se encontram algumas 

partes do receituário contido no texto do Capítulo III-4: Efficiency in the públic sector (World 

Ban.k, l989a, Ch34, p.l-1 0). 

36 Na sua versão em rascunho o texto tinha um título mais honesto: Health Policy in Brazil: adjusting to new 
challenges (World Bank, 1989b) . 
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"Pela experiência do Brasil, e de outros países, está claro o que o setor público deve fazer e o 
que faz bem, e o que o setor privado deve fazer e faz bem. O papel fundamental do setor 

público é definir políticas de modo que a saúde dos brasileiros seja protegida e melhorada. 
O setor público tem um papel virtualmente exclusivo de regulação, promoção e educação, e 

um papel central no financiamento . A provisão dos serviços deve ser feita por qualquer 
organização que, dentro da política definida pelo setor público, ofereça-os do modo mais 

eficiente. 
Qual, então, deve ser uma configuração público/privada apropriada para o Brasil nos anos 

90? O setor público tem uma tarefa enorme, tanto como definidor das 'regras do jogo' 
quanto como provedor de serviços . Primeiro, mais investimento precisa ser feito no setor 

público na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Segundo, com relação à provisão 
de serviços de saúde pessoais, o setor público tem que definir as regras de modo que os 

recursos disponíveis para o setor sejam maximizados e, dados esses recursos, que todas as 
pessoas tenham o melhor serviço possível. 

O setor privado não tem voluntariamente provido adequada atenção à saúde para os pobres, 
e não vai fazê-lo autonomamente. O setor público pode enfrentar este problema de dois 

modos . A resposta característica (compreensível) é que tais serviços precisam ser providos 
diretamente pelo setor público. Entretanto, também é possível que as pessoas pobres 

possam ter melhores serviços se o setor público imitar o setor industrial brasileiro moderno 
ou o sistema de saúde canadense. O setor industrial moderno (em São Paulo, 

especialmente) acha mais eficiente contratar a provisão de serviços de saúde das empresas 
de medicina de grupo ( .. . ). Similarmente, no Canadá, os governos provinciais contratam a 

provisão de serviços para pacientes ambulatoriais e hospitalares de provedores privados em 
competição. 

(No item Decentralization) O passo final na descentralização é o empowennent dos usuários 
e seu envolvimento no processo decisório . Esta não é uma tarefa fácil, sendo especialmente 

dificil onde, como no Brasil, a cultura política de centralismo paternalista tem encorajado as 
comunidades a esperar que possam se tornar beneficiários de equipamentos e serviços 

públicos gratuitos . O empowennent das comunidades também significa que essas tem que 
aprender sobre a alocação e o uso racional dos recursos. ( ... ) uma ferramenta essencial para 

o estabelecimento de prioridades é cobrar dos usuários pelos serviços utilizados, seja 
diretamente seja através de taxas locais." 

O Banco Mundial utiliza um tom imperativo para afirmar uma série de pressuposições: 

a abordagem dos direitos de cidadania não funciona em países em desenvolvimento; a 

impossibilidade do financiamento público para serviços universalizados; a ineficiência do 

Estado e a eficiência das organizações privadas; a eficiência do Estado enquanto formulador 

de políticas; etc ... Como decorrência do tom imperativo e das pressuposições encontra-se a 

indicação de um caminho obrigatório - a redefinição da configuração público privado e uma 

lista de ações que "precisam" ser realizadas. A sensação é que o processo discursivo expressa 

a certeza de uma posição privilegiada no espaço social - é abertamento prescritivo e baseado 

em pretensões de verdade que dispensam argumentação. No entanto, como se verá mais 

114 



adiante37
, o Banco superestimou seus recursos de poder e precisou modificar o discurso para 

legitimar-se no campo das agências internacionais de saúde. 

Registre-se, também, que a aproximação do Banco Mundial com as empresas de 

medicina de grupo, representadas pela ABRAMGE, vai aparecer em outros momentos, 

ficando evidente pela similaridade das propostas, pelo conteúdo do discurso e, até, pelo 

recurso ao uso dos mesmos serviços de consultoria. A dcsccntraliza<;ào é conechida como 

prh·atização opcr<1cioual e o modelo de Estado recomendado é o ucolibe•·al - políticas 

eompcnsatórias, cw(·utadas pelo mercado c com foco na pobreza. 

Voltando ao cenário nacional, em agosto de 1990 ocorre, na Câmara dos 

Deputados, a partir de uma proposta da Federação Brasileira de Hospitais (FBH), o 

Fórum ·Hospital: Vida e Morte. Nele se pode perceber claramente a posição dos atores 

sociais com relação à configuração do campo no momento em que se encontra em votação, no 

Congresso, o Projeto de Lei Orgânica da Saúde. O plano de jogo dos atores sociais vinculados 

a organizações prestadoras de serviços privados para o INAMPS continua inalterado; assim 

como sua prática discursiva - afirmações diretas, sem símbolos ou intermediações, sem 

qualquer cuidado com a explicitação de objetivos (lucro e crescimento) que, naquele contexto, 

estavam sob contestação pelo principal oponente - o movimento sanitário. A inovação está no 

esforço de articulação com os "sistemas altemativos" 38 
- as organizações de planos e seguros 

de saúde, insistem na possibilidade de proteger seus próprios espaços de influência, ignorando 

aqueles que passam a ser dominados pelo movimento sanitário. Nesse esforço inicial de 

aproximação, em que uns se apresentam aos outros - o que são, o que fazem, como operam -

também são feitas declarações sobre conceitos. 

37 E como está descrito no texto de leitura opcional sobre o Banco Mundial. 
38 O representante da FBH - Mansur José Mansur, ao abrir o Painel Organização e fontes de custeio para 
recuperação da saúde e sistemas alternativos, define "sistemas alternativos" como sendo aqueles que surgem 
"pela deficiência da assistência médico-hospitalar ~o setor público" e "da industrialização do país" ; e que podem 
ter diferentes formas, exemplificando com a medicina de grupo e as cooperativas médicas. 
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Carlos Eduardo Ferreira - Federação Brasileira de Hospitais - Declaração feita durante o 
Fórum Hospital: Vida e Morte, realizado na Câmara dos Deputados em 18 e 19 de Agosto de 

1990 (Brasil, 1990a): 
"Evoluimos dentro de nossa sociedade de um conceito de Previdência Social para um 

conceito de Seguridade Social, extremamente mais abrangente , mais importante do ponto de 
vista social. 

( ... )tentou-se implantar o conceito de Seguridade Social e universalização ainda dentro da 
existência de uma Previdência Social de modo que os recursos que eram oriundos da 

Previdência Social, que eram recursos oriundos da contribuição de empregados e 
empregadores( ... ), foram precocemente utilizados na busca da universalização. 

A tentativa de repassar recursos para governos estaduais, sem um preparo adequado das 
estruturas, resultou que todos os recursos alocados ao setor saúde, além de insuficientes, 
foram mal aplicados e de prático e de real o que nós assistimos nesses dois anos foram os 

recu rsos da saúde sendo pulveriza dos e utilizados sem objetivos assistenciais, inviabilizando 
assim o set or h ospitalar brasileiro , tanto o público com o o p riva do ." 

Carlos Frederico da Motta- Vice-Presidente do Seguro Saúde Bradesco - Declaração feita 
durante o Fórum Hospital: Vida e Morte, realizado na Câmara dos Deputados em 18 e 19 de 

Agosto de 1990 (Brasil, 1990a): 
"Cabe ao Estado, principalmente num país como 140 milhões de habitantes, um papel 

preponderante na medicina preventiva. Cabe ã iniciativa privada, em termos de medicina 
curativa, <lo<YÍT principalmente junto ãqueles setores ativos da economia que hoje se situam 
em cerca de 50% ( ... ) É claro que restam os outros 50%, que a iniciativa privada não pode 

alcançar. Essa parte da população vive quase enterrada na miséria, no submundo, e estes o 
Estado tem que atender." 

Carlos Frederico da Motta- Vice-Presidente do Seguro Saúde Bradesco- Declaração feita 
durante o Fórum Hospital: Vida e Morte, realizado na Câmara dos Deputados em 18 e 19 de 

Agosto de 1990 (Brasil, 1990a) . 

Ivo Arzua Pereira- Federação das Misericórdias do Brasil- Declaração feita durante o Fórum 
Hospital: Vida e Morte, realizado na Câmara dos Deputados em 18 e 19 de Agosto de 1990 

(Brasil, 1990a): 
"Os custos hospitalares têm de ser complementados pelos usuários, a partir de um certo 

patamar de salário. Vamos dizer, seis ou oito salários mínimos." 

Os prestadores privados e os planos e seguros de saúde expressam uma 

concepção de Estado que é, aparentemente, neoliberal. No entanto, como se perceberá 

em outras declarações desses atores, seu maior desejo é gozar de um amplo espaço de 

liberdade - típico do Estado liberal. Ambos almejam preservar as regras do jogo: os 

prestadores privados desejam usufruir fundos públicos na quase ausência de regulação e 

fiscalização; os planos e seguros desejam desfrutar de um mercado não regulado e 

subsidiado por renúncias fiscais. Para os prestadores privados o ideal seria uma 
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combinação do Estado liberal com o de proteção social- compensatório para os pobres, 

já que garantiria a contratação de seus serviços pelo poder público. Para os planos e 

seguros o ideal seria o Estado liberal, já que não tem interesse naqueles setores da 

população sem capacidade de compra ou pressão para a compra (como alguns 

sindicatos). Os prestadores privados desejam a privatização operacional, com 

centralização no processo decisório. Os planos e seguros não se manifestam sobre a 

descentralização, estando implícita a noção de descentramento - responsabilidade das 

definições e operações pelos provedores privados no espaço do mercado. 

Enquanto isso, no plenário, corredores, salas e ante-salas do Congresso, a trama 

principal se desemola. Após muitas pressões do movimento sanitário, organicamente 

articulado pela Plenária Nacional de Saúde, é aprovada a Lei Orgânica da Saúde no 

dia 22 de agosto de 1990, em uma sessão cheia de manobras de um Senado desgastado 

que, no dia anterior, havia aceito o veto do Presidente Collor à política salarial. Veja-se o 

relato a partir do olhar do CO ASEMS (I 990a, p.4-5). 

"Apenas 26 senadores presentes, os que apoiam ouvem em silêncio, sorrindo por dentro. Os 
trabalhadores tinham perdido? Tinham ganhado? Que importava? Os deputados, sim, 

honraram a sua casa, diz outro senador, e rejeitaram o veto do imperador. 
E foi só as 21 :20 que Pompeu de Souza entrou no item 4 da ordem do dia( ... ) Era a Lei 

Orgânica da Saúde que entrava em apreciação ( ... ) Depois iria à san ão presidencial. E isto 
só acontecia por uma manobra mal feita do carro dos silenciosos senadores que apoiam o 

govemo. 
O parecer do Senador Almir Gabriel para a LOS foi bem objetivo. Nada tinha que contestar, 
só pedir a aprovação na integra do que vinha da Cãmara. ( ... ) E não podia ser diferente. Ali 
estavam idéias que vinham sendo debatidas há anos, que tinham recebido várias emendas, 
e tinham sido rediscutidas. E, por último, ainda entraram aqueles pontos que o Ministro da 
Saúde, Alceni Guerra, solicitara pessoalmente: sobre planejamento, auditoria e controle de 
aplicação de recursos. O Presidente Pompeu de Souza encerrou a discussão em menos de 
meia hora, considerou válida a aprovação por 19 votos favoráveis contra quatro (alegando 

que a verificação de quorum havia sido prejudicada e, depois, que havia sido considerada a 
votação das lideranças) e enviou à sanção presidencial." 

Os vetos de Collor foram anunciados no dia 19 de setembro, último dia do prazo. 

Veja-se a reação do CONASEMS e o relato/desabafo de Emerson Merhy - professor da 

UNICAMP comprometido com o projeto de reforma. 
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Editorial intitulado "Na crise, mobilização e negociação"- CONASEMS {1990b, p.2) : 
"Os municípios, a duras penas, têm tentado cumprir seu papel. Mas uma questão é 

fundamental: descentralizar não significa apenas repassar responsabilidades e ter um local 
onde "desaguar encaminhamentos de pedidos específicos e politiqueiros". Descentralizar 

significa repassar o controle, os recursos financeiros, materiais e a coordenação e o 
planejamento efetivamente para o nível local, onde a gerência é feita pela Secretaria 

Municipal de Saúde, mas o Conselho Municipal de Saúde é quem delibera, quem define os 
rumos da política de saúde local, bem como a aplicação dos recursos. Nada mais 

democrático que isto! 
É dentro deste raciocínio que nos posicionamos e nele iniciamos uma forte mobilização 

nacional( ... ) Foi esta a altemativa que restou ao CONASEMS no atual momento, diante dos 
caminhos seguidos pelo poder cen tral: a mobilização para a derrubada dos vetos do 

Presiden te da República á LOS." 

Emerson Merhy {1990, p.8-9) , em artigo intitulado "A mutilação da Lei Orgânica da Saúde: 
vitória dos que desejam um povo mutilado": 

"Vetou 25 itens da Lei aprovada no Legislativo, e com ele quebrou o que tinha sido mantido 
ainda do projeto original da Reforma Sanitária, ou seja, os mecanismos de financiamento do 

sistema que davam ao nível municipal um papel r elevante no projeto decisório sobre os 
rumos dos modelos assistenciais das ações de saúde, e os mecanismos que permitiam a 

participação dos segmentos sociais mais representativos da sociedade civil no 
gerenciamento do sistema Isto é , vetou de uma só penada os repasses automáticos de 

dinheiro do Fundo Municipal de Saúde aos municípios sem a intermediação de convênios, a 
Conferência e o Conselho na esfera federal, a reorganização do MS com a absorção do 

INAMPS e até a proibição aos govemos estaduais e municipais de diminuírem seus gastos 
orçamentários com saúde. 

Esta mutilação recuperou uma estratégia de organização tecno-assistencial da política de 
saúde que se baseava na centraliza ão decisória do govemo federal, no favorecimento da 

privatização do setor{ ... ). 
A demonstração deste rumo encontra-se na interpretação que fazemos de que os 

mecanismos de financiamento serão os caminhos pelos quais se imporá as estratégias 
organizacion ais do setor produtor de serviços, de uma antiquada subordinação do setor 

social a os imediatos interesses do setor económico { .. . )." 

A análise de Merhy é precisa e antecipatória. A mutilação da LOS terá efeitos para 

a configuração do campo da atenção à saúde até os dias atuais, principalmente no que se 

refere à hegemonia de uma visão da descentralização dos pontos de vista operacional e, 

em alguns aspectos, administrativo e à concentração de poder no MS, que continua 

controlando os recursos financeiros, institui arenas decisórias que domina e define os 

temas centrais da agenda para toda a década - a fonte e a forma de distribuição de 

recursos financeiros. 

Os vetos e a substituição de alguns dos artigos vetados pela redação da Lei 8.142 não 

foram produzidos diretamente pelo Ministro ou pelo Presidente. Sua formulação resulta de 
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uma aliança do núcleo do governo federal com setores da tecno-burocracia que resistia à 

extinção do INAMPS. Como os recursos repassados para os estados e municípios, naquele 

momento, estão concentrados nessa organização, este grupo vê a possibilidade de interferir 

diretamente no conteúdo da política e no direcionamento da reforma. 

A Plenária Nacional de Saúde articula um movimento contra os vetos, tendo 

um sucesso muito parcial - o Executivo envia um projeto de lei, que acaba aprovado pelo 

Congresso, para substituir os artigos vetados. O governo cede em aspectos muito valorizados 

pelo movimento sanitário, em especial no que se refere ao controle social. Assim, a Lei 8.142 

(Brasil, 1990c) reproduz, na íntegra, o artigo vetado sobre as instâncias de participação da 

população, reafirma retoricamente os critérios de repasse de recursos financeiros previstos no 

Art. 3 5 da LOS (Bras i 1, 1990b ), mas deixa escancarada a brecha para a discrição do poder 

central , além de criar uma série de exigências a serem cumpridas pelos municípios na sua 

relação com o nível federal. 

O direito à saúde e a descentralização na Lei 8.080 (Brasil, 1990b) 
Art 1 o - Esta Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados 

direta ou conjuntamente , em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado. 
Art. 2° - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 
§ 1 o - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação. 
§ 2°- O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
(O Art 3° afirma a saúde como determinada e condicionada pelas condições sociais e de vida, 
relacionando à saúde todas as atividades que se destinem a garantir condições de bem-estar físico, 
mental e social.) 
Art. 7° A ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados ( ... ) que integram o SUS, são 
desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas noArt. 198 da CF, obedecendo ainda os 
seguintes princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
11 - integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema;( ... ) 
IV - igualdade da assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie: ( ... ) 
IX- descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde( ... ). 

119 



Art. 15° - A União, os Estados, o DF e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo as 
segu intes atribuições: ( ... ) 
IX - elaboração de normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a 
sua relevância pública. 
Art . 16°- À direção nacional do SUS compete: ( ... ) 
XV- promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e 
ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal ; ( ... ) 
XVII - acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências 
estadua is e municipais; ( ... ). 
Art 17° - À direção estadual do SUS compete: 
I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde: ( ... ) 
111 - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de 
saúde; ( ... ). 
Art 18° - À direção municipal do SUS compete: 
I - planejar, organ izar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os 
serviços públicos de saúde; 
11 -participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do 
SUS, em articulação com a direção estadual ; ( ... ). 
Art 20° - Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa 
própria , de profissionais liberais , legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 
Art. 21 o - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
Art . 22° - Na presença de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios 
éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às cond ições para seu 
funcionamento. 
Art . 35° - Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, DF e Municípios, será 

1 utilizada a combinação dos segu intes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: 
I - perfil demográfico da região; 
li- perfil epidemiológico da população a ser coberta 
111- características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área; 
IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; 
V- níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipa is; 
VI - previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede; 
VI - ressarc imento do atend imento a serviços prestados para outras esferas de governo. 
§ 1 o - Metade dos recursos destinados a Estados e Municípios será distribuída segundo o quociente 
de sua divisão pelo número de habitantes , independentemente de qualquer proced imento prévio. 

A descentralização na Lei 8.142 (Brasil, 1990c) 

O Art . 1 o dispõe sobre a organização e funcionamento das Conferências e Conselhos de Saúde; o 2° 
sobre a alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, estabelecendo em seu inciso IV a 
"cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios , estados e DF. 
Art 3° - Os recursos referidos no inciso IV do Art . 2° desta lei serão repassados de forma regular e 
automática para os municípios, estados e DF, de acordo com os critérios previstos no Art .35 da Lei 
8.080. 
§ 1 o - Enquanto não for regulamentada a aplicação dos critérios previstos no Art . 35 da Lei 8.080, 
será uti lizado, para o repasse de recursos , exclusivamente o critério estabelecido no § 1 o do mesmo 
artigo (perfil demográfico da região). 
Art . 4° - Para receberem os recursos , de que trata o Art. 3° desta lei, os municípios, os estados e o 
DF deverão contar com : 
I - Fundo de Saúde; 11 - Conselho de Saúde, com composição paritária( ... ); 111 - planos de saúde; 
IV - relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4° do Art 33 da Lei 8.080; V -

, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; VI - comissão de elaboração do 
plano de carreira , cargos e salários ( ... ) 
Parágrafo ún ico - O não atendimento pelos municípios, ou pelos estados, ou pelo DF, dos requ isistos 
estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam administrados, 

' respectivamente, pelos estados ou pela União. 
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A promulgação destas duas leis, que se somam ao texto da CF, é o ponto 

culminante do processo de construção das regras básicas do SUS. A resultante pós

vetos e negociações expressa uma concepção de Estado social e de devolução parcial, 

com descentralização operacional, administrativa e social, enquanto compete ao nível 

central a tomada de decisões sobre a distribuição dos recursos financeiros. Apesar de 

algumas derrotas, consubstanciadas nos vetos, ·não pode haver dúvidas de que a vitória do 

movimento organizado em defesa da reforma sanitária foi muito expressiva. Tão expressiva 

que as tentativas de modificar estas regras básica têm ido derrotadas, ao longo do anos. No 

entanto, em um país aonde se repete, em tom jocoso, que existem leis que pegam e leis que 

não pegam, nada mais natural que a formação de estratégias centradas no "fazer de conta", por 

parte dos atores sociais derrotados ou daqueles que viriam a perceber estas regras como 

entraves para a implementação de eu projetos: faz de conta que não e tá previ to na LOS, 

faz de conta que não contradiz a CF, faz de conta que as normatizações são para fazer o SUS 

avançar ... . Outro faz de conta: os municípios não são entes federados e devem submeter ao 

nivel federal comprovantes que satisfaçam critérios que este define. A aceitação dessa 

imulação, pelo próprio movimento municipali ta da aúde, pavimenta o caminho para a 

redefinição da descentralização, subtraindo a dimensão política. 

Após a promulgação da Lei 8.142 torna-se necessário reorganizar o Conselho 

Nacional de Saúde, que havia sido criado em 193 7 com o papel de assessorar o então 

existente Ministério da Educação e Saúde. Assim, o Decreto n° 99.438 (Brasil, 1990e) define 

as atribuições do Conselho e sua composição com 32 membros, sendo 16 representantes dos 

u uários. A efetividade do seu caráter deliberativo pode er questionada pelo fato de sua 

decisões terem que ser homologada pelo chefe do poder legalmente con tituído, nesse caso o 

Ministério da Saúde, que também o preside. Apesar dessa ressalva é inquestionável a 

potencialidade do Conselho enquanto arena de disputas em tomo da formulação da política 
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nacional de saúde. Pena que essa potencialidade não se concretize! De acordo com Rodrigues 

(1999), de 1991 a 1994, 15,32% das resoluções do Conselho foram a respeito de temas que 

esse autor denomina de gestão do SUS mas que, segundo a lógica desta narrativa, tratam de 

temas relativos ao conteúdo da política39
. O que deveria ser o tema nobre da instância 

deliberativa do SUS aparece, nesse período, somente em terceiro lugar, após o tema do 

financiamento (24,32% das resoluções) e o da administração interna do Conselho (21 %). 

Também chama atenção que o tema participação e controle social ocupe apenas 7,4% das 

resoluções. 

Antes de ir adiante é interessante registrar a visão do CEBES ( 1990, p.2) sobre o 

contexto, expressão de coerência e compromisso. 

Editorial intitulado "Otimismo incorrigível": 
"Nós CEBES, nós movimento sanitário ( .. . ) continuamos trabalhando , refletindo, 

criticando, propondo as mudanças necessárias à concretização da Reforma Sanitária 
Brasileira. Isto implica em velhas e novas lutas. Exemplo de novas lutas é o esforço para 

compreender e enfrentar as conseqüências da investida neoliberal no setor saúde: a 
redefinição do Estado e conseqüente reordenamento institucional ( ... ) Nossa opinião é de 
que a crise, o modelo neoliberal e suas projeções devem se constituir no eixo central de 

nossa atenção política." 

Em janeiro de 1991 começa a prática de edição das Normas Operacionais 

Básicas ou, nos termos de Goulart (2001, p.292), o processo de "esculpir o SUS a golpes de 

portaria" . 

Nesse momento é editada, pelo INAMPS, a pnme1ra Norma Operacional Básica 

(NOB) - portarias do governo federal que definem os objetivos e diretrizes estratégicas para o 

processo de descentralização, normatizando e operacionalizando as relações entre as esferas 

de governo. Esse dispositivo infra-legal possui caráter transitório, podendo ser reeditado ou 

substituído (Levcovitz, Lima e Machado 2001). 

39 Rodrigues ( 1999) inclui sob a categoria "gestão do SUS" resoluções relativas a temas como normas de 
habilitação de estados e municípios a estágios diferentes de gestão do sistema de saúde ; problemas referentes a 
gestores estaduais ou municipais, etc ... 
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--- - - - - - ------------ -

Levcovitz40 (1997, p.l50) justifica a necessidade desse tipo de dispositivo pelas 

inconsistências da própria LOS. "A LOS cria vínculos indissolúveis entre a descetralização 

político-administrativa do SUS, a municipalização e a forma de organização regionalizada e 

hierarquizada da rede de serviços. ( ... ) A autonomia política dos municípios e a ausência de 

hierarquia destes com relação aos estados e à União estimula fortemente a municipalização do 

sistema, mas a organização regionalizada e hierarquizada da rede de serviços ( ... ) exige a 

prática permanente da pactuação e da negociação entre as esferas de governo que caracteriza 

o federalismo ." Outro argumento se refere ao consenso sobre a descentralização em todos os 

documentos oficiais. Por se tratar de um "grande consenso abstrato, fundado na 

superficialidade do tratamento da questão, e amplo vazio concreto, tanto teórico quanto 

prático", falta construir instrumentos e mecanismos operacionais que induzam à 

descentralização real de forma simultânea à organização da rede regionalizada e hierarquizada 

de serviços" (Levcovitz, 1997, p. l53). Será um consenso abstrato ou uma estratégia de 

redefinição de conceitos, para a qual é conveniente esta suposta abstração? O que impede o 

aperfeiçoamento das inconsistências (sic) da LOS através do Legislativo? A opção pelos 

dispositivos infra-legais e temporários não será a expressão de uma estratégia de Jogo 

centrada em reformar a reforma sanitária sob a aparência de adaptações incrementais? 

A edição da NOB 91 representa a hegemonia da tecno-burocracia inampsiana, não 

apenas porque esta organização edita normas que deveriam ser de autoria do gestor nacional -

o Ministério da Saúde; como também pela utilização de um recurso que faz parte da sua 

cultura - instrumentos técnico-operacionais para disciplinar o relacionamento convenial com 

prestadores de serviços. 

40 Ainda que essa referência seja de urna Tese de Doutorado, Eduardo Levcovitz é uma personalidade presente 
em postos estratégicos desde a época do INAMPS até o momento atual, no MS. Assim, as citações desses 
parágrafos podem ser consideradas como reproduções de alguns dos argumentos utilizados ao longo dos últimos 
dez anos para a edição das NOB's. Podem, também, ser vistos como demonstração da estratégia discursiva 
adotada: pressuposições com pretensão de verdade; obrigação (inevitabilidade) de seguir um caminho; 
nominalização (como em "a LOS cria ... ), ou em "a autonomia municipal... e a organização ... exigem .. "). 
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"A intenção da proposta, do ponto de vista mais geral, era a de reforçar a capacidade 

de indução e controle das mudanças no funcionamento do sistema de saúde pelo nível federal , 

a partir dos mecanismos de financiamento." (Levcovitz, Lima e Machado, 2001 , p.276). 

Eueontra-se. na :\'OB 91, claramente expressa uma concep<;ão de descentralização 

ope raci onal, ori entada pela teoria cta escolha fi scul. Inicia-se a prática da "descentralização 

tutelada", nos termos de Vianna (1992) . 

Norma Operacional Básica 01/91 (Brasil , 1991 a) 

Cria a condição de "município habilitado" para a assinatura de um "convênio de municipalização" 
(diretamente entre o MS/INAMPS e a Prefeitura), tendo como referência os requisitos da Lei 8.142. 
Institui o repasse de recursos financeiros para estados e municípios com base na prestação de 
serviços, colocando-os na mesma condição que os prestadores privados; cria sistemas 
informatizados e centralizados para acompanhamento da produção e desempenho dos serviços 
ambulatoriais e hospitalares dos governos estaduais e municipais, e para auxiliar a implementação de 
mecanismos de controle e avaliação. A criação dos Sistemas de Informações Ambulatoriais e 
Hospitalares do SUS representa a transposição, para toda a rede de serviços, da lógica e do modo de 
relacionamento que o INAMPS tinha com os prestadores privados. O teto de recursos a ser 
transferido para estados e municípios para o pagamento dos serviços ambulatoriais é definido pela 
Unidade de Cobertura Ambulatorial - UCA, um valor per capita multiplicado por um índice variável de 
acordo com características de cada estado. Os serviços hospitalares continuam tendo como 
referência o teto de Autorizações de Internações Hospitalares- AIH's de cada estado. É evidente que 
esta forma de remuneração não contempla ações e serviços de saúde não curativos, ou seja , 
voltados para a promoção da saúde. Essa regulamentação foi editada sem discussão e negociação 
prévia contando, no entanto, com o apoio do CONASEMS. 

Segundo Levcovitz ( 1997) os "convênios de municipalização" eram os únicos 

componentes da política de saúde CUJa negociação era encaminhada diretamente pelo 

Gabinete do Ministro Alceni Guerra e pela Secretaria Executiva, em estreita articulação com 

o Palácio do Planato - durante 1991 o próprio Collor participou de duas grandes cerimônias de 

assinatura de centenas desses convênios. Muitos municípios aderem a esta norma e à sua 

reedição (a NOB O 1/92), com 1074 convênios assinados até o final de 1992. Ainda segundo 

Levcovitz (1997) o apoio do CONASEMS e a adesão aos convênios decorrem da insatisfação 

com o relacionamento privilegiado, existente até aquele momento, entre o INAMPS e os 
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governos estaduais41
. Mas havia outros motivos, entre eles a dificuldade de confrontar-se com 

a lógica inampsiana, devido a uma posição pragmática e à escassez de recursos cognitivos . 

Depoimento do então Presidente do CONASEMS José Eri de Medeiros 
a Flávio Goulart (1996, p.28): 

"Nã o tivemos muito o que contestar, tendo em vista que muitos companheiros 
vislumbravam vantagens com o novo sistema, particularmente municípios de São Paulo, 
que tinham rede grande e complexa. Nós botamos na discussão as melhores pessoas com 

que podíamos contar, como era o caso do Gilson Carvalho, Mozart de Olivera Júnior e Maria 
Luiza Jaeger. E era uma lógica tão forte que, você vê , ainda hoje prevalece, houve muito 

poucas mudanças." 

André Medici (1991, p.26), autor ligado a grupos liberais e consultor no campo da 

sáude, expressa a lógica que orienta a visão de entes federados como prestadores de serviço, 

no auge do Governo Collor. 

Artigo intitulado "Novas regras para o financiamento do setor saúde em 1991 ": 
"Num mundo onde a produtividade volta á baila como o mais importante mecanismo de 
referência social e onde a eficiência do Estado é constantemente posta em cheque, nada 

mais racional do que a generalização de mecanismos de transferência de recursos para as 
esferas públicas que , independentemente de serem orçamentárias ou não, possibilitem um 

controle através da contrapartida em serviços prestados." 

Por outro lado, Lenir Santos (1991, 14-15) jurista do Centro de Estudos e Pesquisas 

em Direito Saniário, ligada ao movimento pela reforma sanitária questiona a legalidade das 

novas regras (Santos, 1991 , p.14-15). 

Artigo intitulado "A ilegalidade das normas baixadas pelo INAMPS de financiamento do SUS 
para 1991 : contribuições para sua mudança": 

·· o INAMPS revigora a política de centralismo federal , ou seja, considera como 'sua' a 
competência para prestar serviços de assistência médico-hospitalar (ainda que a 

Constituição Federal e a Lei Orgánica da Saúde tenham disposto de forma diferente) e dá 
'um crédito de confiança aos estados e municípios' para executarem serviços seus. Esta 

flagrante ilegalidade do INAMPS ( ... ) precisa ser urgentemente combatida. O SUS, de 
repente, passou a ser controlado pelo INAMPS ( .. . ). 

A União, os estados, o DF e o ~; municípios têm a sua competência determinada pela 
Constituição da República. Portanto , estão em pé de igualdade entre si , porque nenhuma 
esfera de governo recebe sua competência da outra, mas da Constituição. Conseqüência 
disso : 1) a descentralização estabelecida pela CF é essencialmente pública, ou político
administrativa; 2) sendo política, deve-se concretizar sem nenhum entrave, requisito ou 

41 A fragilidade do CONASS, nesse momento, pode dever-se ao perfil dos Secretários. Apenas os Secretários do 
Ceará e de Minas Gerais tinham vínculos com a saúde e com o projeto de reforma. A maioria eram 
parlamentares ou membros dos partidos. Levcovitz ( 1997) avalia que este perfil pode ter sido uma decorrência 
da transferência de funç ões e de recursos vultosos, no período anterior, através do INAMPS I SUDS e que, na 
maioria dos casos, não eram submetidos ao regime de caixa única dos Tesouros Estaduais. 
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pressuposto administrativo; 3) o convênio é instrumento de descentralização administrativa; 
4) logo, a efetivaçà o da descentralização política não pode depender de convênio, que é 

instrumento administrativo de atuação ." 

Os prestadores privados, que antes se relacionavam diretamente com o INAMPS, e 

tinham uma longa e bem sucedida experiência de intermediação de interesses junto à tecno-

burocracia inampsiana, reagem contra as regras que implicam, por um lado, em que serviços 

privados entrem na competição pelos recursos que remuneram a atenção médico-hospitalar e, 

por outro, no risco de uma pulverização das frentes de negociação, caso a descentralização 

avance. 

Carlos Eduardo Ferreira- Federação Brasileira dos Hospitais- Declaração feita durante a 
Audiência Pública sobre Relações entre as políticas econõmica e de saúde realizada na 

Cãmara dos Deputados em 21 de Outubro de 1991 (Brasil, 1991b) : 
"( .. . ) trouxe distorções importantes dentro do sistema, porque as prefeituras municipais 
começaram a ser agentes produtores ( ... ) onde já existiam serviços capazes de atender a 

população. 
Preocupa-nos que o Estado, como mau gestor, acabe inviabilizando o que está sendo criado 

hoje e que com a impossibilidade de sobrevivência dos prestadores contratados e 
conveniados já existentes, que também desaparecerão, a população venha a passar por uma 

etapa de total desassistência. ( .. . ) desde o início alertamos para o fato de que distorções 
graves poderiam ocorrer, face a incapacidade de fiscalização e controle do órgão central e 

das Secretarias Estaduais de Saúde. O que estamos assistindo é uma pseudo
municipalização das ações de saúde, pois o que ocorre é a prefeiturização e politização das 

ações de saúde e pulverização dos parcos recursos disponíveis. " 

A associação com a "retórica da reação" (Hirschman, 1991) é inevitável. Através do 

uso de pressuposições, e da nominalização, o discurso ameaça com o risco de que os custos da 

mudança proposta sejam muito elevados devido à desestabilização do que existe. 

O contexto de 1992 é de grande desencanto com os rumos do governo federal. 

Personagens ligados ao movimento pela reforma sanitária buscam saídas e rumos, 

reconhecendo, no entanto, a necessidade do gradualismo (tão caro ao centralismo e a quem 

está no poder) na efetivação da descentralização, além de reiterar a tese (presente nos textos 

da ga Conferência e, até então, não aceita pelo movimento municipalista) de diferentes níveis 

de descentralização de acordo com o porte dos municípios . 

126 



Nelson Rodrigues dos Santos (1992, p .25)- Docente da UNICAMP em artigo sobre a 
necessidade de realização da ga Conferência Nacional de Saúde: 

"O que hoje é hierarquia convencional do poder federal sobre os estaduais e municipais, e 
do poder estadual sobre o municipal, deve com a descentralização postulada pela LOS, ser 

substituído por pactos e negociações entre as três esferas autônomas ( ... ). 
Quanto à municipalização, deve ser reconhecido formalmente e realizado o seu processo 

gradativo, com a identificação dos municípios que avançam na implementação do SUS ( ... ), 
a grande maioria de médio e grande porte. Para estes municípios a descentralização deve ir 
às últimas conseqüências, e estimular as articulações e integrações intermunicipais ( ... )." 

Logo no início de 1992 Alceni Guerra, com diversas acusações de desvio de recursos 

públicos, é substituído por Adib Jatene, o ministro acima dos partidos, "o ministro ético". Nos 

cerca de 10 (tumultuados) meses em que fica no governo Jatene já anuncia o que seria sua 

principal ação como Ministro no futuro governo de Fernando Henrique Cardoso - a busca de 

recursos financeiros para o SUS, especialmente para a manutenção da rede hospitalar. 

A realização da 9a CNS, em agosto de 199242
, propicia um espaço de debates e 

de manifestações de desagrado, não apenas com relação à política de saúde. Como não 

poderia deixar de ser, constitui-se em um grande ato contra Collor43 (que seria afastado menos 

de dois meses depois). Diversos atores sociais e personalidades relevantes produziram 

documentos como contribuição para a Conferência. 

"Nona Conferência; CUT presente!" (CUT, 1992, p .87): 
"A recessão, o desemprego , a fome e a miséria aprofundam a necessidade da população 

brasileira de um conjunto de políticas sociais destinadas à proteção da vida, do trabalho, da 
saúde, da cidadania. Nesse conjunto de políticas se insere o SUS, público, de boa qualidade, 

e sob o controle da população organizada. ( ... ) A 9a CNS, cuja realização é fruto da pressão 
organizada da sociedade civil, poderá se constituir num momento especial em defesa do 

direito à saúde e a seguridade social de nosso povo." 

"Manifesto da Plenária Nacional de Saúde à 9a CNS" -
Plenária Nacional de Saúde (1992, p.91) : 

"( ... ) repudia a estratégia adotada pelo governo, que pressupõe a retirada paulatina de 
obrigações do Estado na condução de políticas sociais em diversas áreas ( ... ). 

42 A 9" deveria ter ocorrido em 1990 - em intervalos de quatro anos, tendo sido adiada diversas vezes, pelo 
Ministério da Saúde que deveria convocá-la, sob a alegação de falta de recursos financeiros para seu custeio 
quando, segundo a Comissão Organizadora, "a direção do MS identificou as contradições entre suas propostas e 
aquelas que vinham dos municípios e estados" (Brasil, 1993a, p.S) 
43 A "Carta da 9" CNS à população", denominada "Em defesa da vida e da ética: fora Collor", é uma 
conclamação a "todas as forças democráticas do país" para que se "mobilizem pelo fim do Governo Collor" . "A 
consolidação da democracia e a instauração da justiça social exigem que cada brasileiro se una ao sentimento 
nacional de dar um basta à impunidade, à corrupção, à miséria." (Brasil, 1993a, p.l5) 
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Vamos impedir que a reforma constitucional de 93 atinja nossas conquistas e introduza 
retrocessos no sistema de seguridade social. A sociedade brasileira exige que os princípios 

da seguridade permaneçam íntegros e sejam implementados. Que as reformas, que o 
sistema necessita, não atinjam o direito de todo o cidadão brasileiro de estar protegido 

contra riscos sociais e profissionais . Que sejam preservados os princípios da universalidade 
de cobertura e atendimento; e de uniformidade e equivalência, de seletividade e 

distributividade dos beneficios e serviços ( . .. )." 

"Sa udação da Presidência do CONASS ã 9a CNS" - CONASS (1992 , p .93) : 
"A postura federal de continuar vendo nos estados e municípios, nada mais do que 
presta dores de serviços , inclusive conveniando-os como tal , deve ser prontamente 

substituída pela aceitação sincera de que são gestores do sistema com igual 
responsabilidade perante a lei , e com os quais devem ser discutidas e decididas as grandes 

questões( ... )." 

A realização da 9a, com a participação de cerca de 3000 delegados e mais de 1500 

participantes credenciados (Brasil, 1993 ), tem grande relevância para o movimento 

municipalista da saúde que, não apenas assumiu a coordenação da Comissão Executiva da 

Conferência, como também as Conferências Municipais e Estaduais preparatórias44 foram 

coordenadas por gestores municipais. Sendo assim, nada mais natural que o tema central da 

Conferência fosse " Saúde - Municipalização é o caminho" . Assim como nas outras 

Conferências, o processo discursivo é, predominantemente, declarativo. 

"Hora de resgatar o papel social das políticas públicas"- CONASEMS (1992 , p .93) : 
"O CONASEMS não abrirá mão em qualquer situação de transferência direta e automática 
de recursos da União e estados para os municípios, implantação do SUS no menor prazo 

possível, com respeito aos preceitos constitucionais ( . . . ). 
Os municípios preocupam-se também com a questão da reforma fiscal e com a Seguridade 

Social, pelas profundas implicações que as alterações que estão sendo anunciadas e 
deba tidas têm sobre o atendimento à comunidade, em especial àquela parcela mais carente 

da população." 

44 Ocorridas em mais de 50% dos municípios brasileiros e em todos os estados e DF. 
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Relatório Final da ga Conferência Nacional de Saúde (Brasil, 1993a) 

4 Seguridade Social 
A Constituição Brasileira fixa como objetivo a construção de uma sociedade livre, justa e solidária , 
que tem como um dos seus alicerces uma seguridade social gerida democraticamente e fundada nos 
princípios de universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos 
benefícios, distributividade nas prestações e eqüidade no custeio. 
Em desrespeito a esses princípios, o ideário neoliberal vem instrumentalizando uma política social 
discriminatória e regressiva ( ... ). Os representantes dessa doutrina, através de propostas de reforma 
constitucional , pretendem anular princípios de justiça social ( .. . ). 
4.1 Frente a essa situação, a ga CNS propõe: 
• Respeitar os preceitos constitucionais sobre a Seguridade Social e seus componentes, 

indissociáveis em seu conceito e prática - saúde, previdência e assistência social - enquanto 
direito social de cidadania . 

• Reafirmar a responsabilidade do poder público pela efetivação desses direitos, repudiando toda e 
qualquer tentativa de privatização no âmbito da Seguridade Social. 

• Proibição do desconto dos gastos com saúde do Imposto de Renda. 
• ( ... ) aprofundar estudos para melhor equacionar a partilha dos recursos da Seguridade Social 

entre saúde, previdência e assistência social: 
a) individualização ou especialização de fontes para cada área, segundo sua vocação, 
b) criação de alíquotas específicas para cada uma das três áreas sobre cada uma das fontes que 

compõem o orçamento da Seguridade Social , 
c) manutenção da unificação do orçamento, delegando ao Conselho Nacional de Seguridade Social 

o poder de definir, anualmente, o percentual de recursos destinados a cada área, 
d) qualquer que seja a alternativa escolhida, poderá haver a retenção, no município e estado da 

respectiva parcela, definida pelo Conselho, dos recursos destinados à saúde ( ... ). 
5 Implementação do SUS 
( ... ) a maior parte das análises, propostas e moções, revela a grande frustração e indignação dos 
participantes da Conferência, com a ausência de vontade política e de decisões para a implantação 
do SUS, encabeçada pelo governo federal , que se recusa a dar os passos concretos nesse sentido, 
sequer aplicando o que está na lei. 
5.1 Diante disso, a ga CNS propõe: ( ... ) 
• assegurar a aplicação da lei no que se refere às atribuições e financiamento das três esferas de 

governo; ( ... ) 
• respeitar o papel coordenador das esferas estaduais do SUS, assegurando um planejamento 

racional da rede de serviços nos estados, evitando-se a duplicidade e cumprindo funções 
estratégicas para assegurar a cobertura assistencial adequada; 

• a extinção do INAMPS ( ... ). 
5.2 Com relação à descentralização e municipalização 
( ... ) A municipalização não pode significar apenas a transferência de unidades e serviços de saúde 
para os municípios. Essa transferência deve ser acompanhada dos recursos correspondentes que 
permitam seu pleno e adequado funcionamento. A municipalização ultrapassa, no entanto, o simples 
repasse direto de recursos, implicando na gestão efetiva e no controle social , devendo ser um 
instrumento de democratização, garantindo-se o controle social do processo como estratégia 
fundamental para impulsionar toda a descentralização. 
Com o objetivo de assegurar a descentralização e, principalmente, a municipalização, a ga CNS 
propõe: 
• descentralizar o SUS respeitando as diversidades regionais e assegurando a viabilidade 

operacional e financeira do gestor único, especialmente em nível municipal; 
• efetivar o comando único em cada esfera de governo, respeitando-se a autonomia municipal e 

estadual ; ( ... ) 
• promover a imediata regulamentação do Art. 35 da Lei 8.080; 
• os municípios devem exercer o controle sobre o setor privado conveniado e contratado( ... ). 

O Relatório da 98 reitera o foco na cidadania, a concepção de Estado social e a 

devolução enquanto descentralização política, operacional, administrativa e social. É 
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interessante registrar que as Conferências de Saúde se institucionalizam enquanto espaço de 

encontro entre gestores públicos, profissionais e usuários comprometidos com os princípios 

do Capítulo de Saúde da CF. Ainda que a participação seja majoritariamente de acordo com 

esse perfil, esse fato não compromete sua relevância, ainda que interfira sobre sua 

repercussão. As conferências são extremamente importantes enquanto espaço de 

reconhecimento mútuo e de articulação política, o que é muito relevante em um espaço social 

cada vez mais dominado pela lógica da economia e do individualismo. Por outro lado, essa 

característica propicia um argumento de peso para que os atores que têm suas posições 

contrariadas desautorizem suas deliberações. 

O CEBES ( 1992, p.4-5) realiza um balanço crítico sobre a Conferência, tanto do ponto 

de vista processual, quanto das suas deliberações. 

• Sobre os conflitos entre a equipe do MS e a Comissão Organizadora. 

"Várias tentativas foram feitas para modificar o Regimento, visando retirar ou diminuir o 
comando e o controle do evento da Comissão Organizadora. Essas tentativas, ao nosso ver, 
objetivaram questionar a composição da ga CNS, em particular a determinação de 50% dos 

delegados serem representantes dos usuários, buscando retomar o caráter técnico
profissional que caracterizou as Conferências anteriores à sa CNS." 

• Sobre a participação das organizações privadas. 

"( .. . )estiveram presentes em todos os Painéis Gerais e em alguns Específicos, eximiram-se 
de participar nos Grupos de Trabalho e na Plenária Final. Enfrentando um público que 
enfaticamente pronunciou-se contra a privatização, e com alguns representantes pouco 

preparados para a discussão, a omissão da iniciativa privada nos fóruns deliberativos (GT's 
e Plenária Final) é preocupante , revelando a pouca ou nenhuma vontade de discutir aberta e 

democraticamente seus princípios de atuação, podendo sugerir que sua interferência nos 
rumos da política de saúde continuará sendo 'por debaixo do pano', através de lobbies ou 

anéis burocráticos e fora do controle da sociedade brasileira." 

• Sobre a descentralização. 

"Excetuando-se o nível municipal, as demais esferas de governo não apresentaram suas 
teses( ... ). O CONASS não aportou qualquer documento que abordasse o pequeno papel que 

atualmente essa esfera desempenha( ... ). Ao nosso ver, a necessária descentralização e 
municipalização do SUS implica num importante papel gestor do nível estadual e na busca 

de novas formas de relacionamento, de parceria entre esse nível e os municípios de seu 
'estado. " 
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• Sobre a direção nacional do SUS. 

"A atual gestão do MS não apresenta nenhum projeto e nenhuma ação que demonstre seu 
compromisso com a necessária reformulação do papel do nível federal e com a urgente 

reestruturação interna do MS; pelo contrário, mantém-se a prática tradicional do INAMPS, a 
centralização dos recursos, a soberania na determinação das normas e parãmetros e a 

exclusividade do controle e prestação de contas. Fora o discurso de 'descentralizar lenta e 
cautelosamente' o MS apresentou-se à ga CNS sem projeto, sem diretrizes claras e sem 

realizações que pudessem revelar um eixo descentralizante de atuação ." 

A ABRAMGE (1992, p.4) também faz sua avaliação da Conferência, justificando o 

retraimento das organizações privadas. 

"Sob uma bandeira ideológica claramente estatizante, e sem condições para um 
debate livre, aconteceu o show em que se transformou a grande farsa montada, contrária à 

saúde do povo." 

CEBES e ABRASCO (1992, p . l6) realizam um balanço da saúde no Governo Collor e 

apontam para alguns dos impasses que caracterizam a "crise do projeto de reforma sanitária" . 

Dois desses impasses merecem destaque: a posição dos setores "modernos" da indústria, 

ligados à CUT que, apesar do discurso reproduzido acima, adotam, na defesa de seus 

interesses privados, uma posição incompatível com o fortalecimento do SUS45
; e a disputa em 

tomo do INAMPS/MS. 

"Neste quadro de total inobservância da ação pública na saúde ( ... ) desponta um 
subsetor que oferece algum tipo de resposta e diferenciação no atendimento, que é o dos 
convênios, medicina de grupo e seguros-saúde. ( .. . ) e é esse tipo de atendimento que está 
sendo reivindicado em grande número de pautas de negociação dos trabalhadores mais 

organizados e têm se transformado em item de dissídio coletivo. ( .. . ) a questão central é de 
natureza estratégica: os segmentos sociais de maior poder de pressão e vocalização estão se 

retirando das portas dos serviços públicos e, assim, deixando de emprestar sua força de 
organização à luta pela melhoria do serviço público e pela implantação do SUS. 

Do ponto de vista da reorganização( ... ) não se avançou nada: o INAMPS foi 
incorporado ao MS sem nem mesmo trocar de nome, quanto mais suas estruturas e 

prá ticas; continua a centralizar o poder de executar ações que já deveriam estar no âmbito 
dos estados e municípios, além de continuar sendo o responsável pelo pagamento dos 

prestadores privados ( ... ), dando continuidade à facilidade do lobby centralizado." 

45 Costa ( 1996a) analisa esse fenômeno a partir da história social do sindicalismo e dos trabalhadores brasileiros, 
por um lado, e da "tendência estrutural" decorrentes dos efeitos da tradição de cidadania regulada, por outro; 
compreendendo-as como barreiras para a adoção de uma lógica de solidariedade dos trabalhadores mais 
qualificados e organizados para com o conjunto da população. A decorrência é que os sindicatos continuem a 
pressionar pelo acesso a serviços diferenciados de saúde e, com isso, ampliem o espaço dos planos e seguros de 
saúde. 
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O ano de 1993 é bastante agitado, na arena política, pelo Projeto de Lei de 

extinção do INAMPS e pela reação dos prestadores de serviços, apresentando um 

Plano Alternativo ao SUS; na arena burocrática pela edição de mais uma NOB. 

No Governo Itamar é articulado um movimento entre aliados favoráveis aos princípios 

da reforma sanitária que leva à aprovação do Projeto de Lei, de origem no Executivo, que, 

finalmente, extingue o INAMPS. Esta aliança envolveu o Deputado Roberto Freire - PPS, 

líder do Governo; o Deputado Sérgio Arouca - PPS, designado como relator do Projeto de 

Lei; a Ministra-Chefe da Secretaria de Administração Federal, Luiza Erundina - PT em 

licença, que contava com a assessoria de Eleutério Rodrigues Neto para a área da saúde; o 

Presidente do INAMPS, ex-Deputado Carlos Mosconi - PMDB; o Ministério da Saúde na 

gestão de Jamil Haddad - PSB com a presença de Hermógenes de Souza (membro do 

movimento sanitário, assim como Eleutério) na Direção Geral; CONASS e CONASEMS, 

CEBES e ABRASCO. 

Carlos Mosconi- Presidente do INAMPS - Declaração na Audiência Pública realizada na 
Cãmara dos Deputados, sobre a Extinção do INAMPS, em 29 de Abril de 1993 

(Brasil 1993b): 
"Eu gostaria de dar aos Srs. Deputados, em linhas gerais, uma visão do que é hoje o 

INAMPS, do que é hoje o sistema de saúde do país, dentro dessa realidade que estamos 
vivendo, infelizmente, de ineficiência do sistema, tal o gigantismo de que ele foi possuído 
( .. . ). É preciso que a descentralização leve não apenas à fiscalização no município ou no 
estado, mas a uma agilização, a uma eficiência muito maior na prestação de serviços, 

tirando dos ombros do INAMPS o paternalismo que se apossou desta instituição, 
responsável pelo repasse de recursos, pela prestação de serviços, pela fiscalização e pela 

qualidade dos serviços prestados. Isso é, evidentemente, absolutamente impossível." 

Circunstancialmente, se reforça a aliança entre a tecno-burocracia inampsiana e os 

prestadores privados na luta pela preservação do INAMPS. A tecno-burocracia inampsiana -

principalmente os servidores das áreas de controle e avaliação e de análise de prestações de 

contas (auto-identificados com "auditores") - visa preservar seu espaço, se opondo a todas as 

formas de descentralização ou cooperação entre as esferas de governo no controle dos 

recursos transferidos pelo nível federal para os estados e municípios (Levcovitz, 1997). Seu 
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principal instrumento de pressão é a denúncia de desvios, fraudes e malversações praticadas 

por esses níveis de governo (reais ou mera manipulação de bancos de dados). Já os 

prestadores privados dependentes se preocupam com a pulverização das arenas de decisão e 

controle e com as dificuldades daí decorrentes para o exercício de sua influência . 

Carlos Eduardo Ferreira - Federação Brasileira dos Hospitais - Declaração na Audiência 
Pública realizada na Câmara dos Deputados, sobre a extinção do INAMPS, em 15 de Maio de 

1993 (Brasil 1993c): 
"Não podemos deixar que os hospitais fiquem ao sabor das secretarias estaduais de saúde, 
das secretarias municipais de saúde, sem uma regra preestabelecida. Não podemos admitir 

que não exista um órgão controlador central que vá fiscalizar e ordenar o sistema." 

Os prestadores privados aliados aos planos e seguros de saúde46 não ficam 

meramente na resistência. Elaboram e propõem, como emenda aditiva47 ao Art. 9° do 

Projeto de Lei que extingue o INAMPS, o Plano Básico de Assistência Médica, com o 

objetivo de preservar o espaço de liberdade que a descentralização poderia ameaçar. 

Carlos Eduardo Ferreira- Federação Brasileira dos Hospitais - Declaração na Audiência 
Pública realizada na Câmara dos Deputados, sobre a extinção do INAMPS, em 15 de Maio de 

1993 (Brasil, 1993c) : 
"Gostaria de deixar registrado porque a FBH apoiou e ainda apoia o programa básico de 
assistência médica. Porque é exatamente aquilo que vai possibilitar, viabilizar, que 80 

milhões de brasileiros sejam atendidos, de forma absolutamente correta, e que o processo 
de d escentralização vá acima do município, vá ã empresa, e o controle passe a ser feito pelo 
próprio empregado , enquanto o hospital se relaciona com a empresa prestadora de serviço . 

De modo que , em vez de criarmos esta colcha de retalhos em cima dos governos federal , 
estadual e municipal, nós conseguiríamos produzir um processo de descentralização 

extremamente mais efetivo, eficaz e importante, e poderíamos aprimorar as condições de 
qualidade e segurança na prestação de serviços. " 

Alberto Steinmeyer Lima- Associação Brasileira de Medicina de Grupo - Declaração na 
Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados, sobre a extinção do INAMPS, em 15 

de Maio de 1993 (Brasil, 1993c) : 
"O plano básico , essencialmente, traz a possibilidade do empresariado optar livremente , com 

prazo mínimo de duração de um ano, e se responsabilizar, integralmente, sem nenhuma 
exclusã o, pela cobertura de patologias , pela assistência médica integral a todos os seus 

empregados e respectivos dependentes. Ele faria essa opção mediante documento junto ao 
INSS ( .. . ). Além do SUS, além do INSS , além da Receita Federal, ainda seria fiscalizado 

pelos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes das fábricas e pelos 

~6 Assoc iação e Federação Brasileira dos Hospitais, Associação Brasileira de Seguros Privados, Federação 
Nacional de Seguros, Associação Brasileira de Medicina de Grupo, Federação Nacional de Estabelecimentos e 
Serviços de Saúde. 
47 Encaminhadas pelos Deputados Gastone Righi - PTB; Fernando Diniz e Genésio Bernardino - PMDB; Pedro 
Pavão - PPR. 
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sindicatos de classe. Para o financiamento disso, ele teria o direito - ele, empresário - de 
abater da contribuição social 20% sobre a folha de salários. O impacto desses recursos foi 
perfeitamente definido através de estudo realizado pela Towers Pering, a maior consultoria 
do mundo em beneficios sociais. Chegou-se a conclusão de que a redução da arrecadação 

do INSS seria estimada, se houver adesão da ordem de 75% do empresariado brasileiro, em 
cerca de 3 bilhões e 400 mil dólares, ao passo que a população, que estimamos em cerca de 
66 milhões de pessoas no Brasil, representaria uma redução de despesas para o SUS de 3 

bilhões, 175 milhões e 400 mil dólares para os primeiros doze meses de implantação do 
Sistema." 

Não se pode deixar de perceber as semelhan ças entre esse Plano c as prescrições do 

Banco .\lundial pa•·a o Brasil, no documento de 1990: "imitar o setor empresarial 

moderno" e contratar empresas para prestar assistência médica. Também é interessante 

notar que a ABRAMGE e o Banco Mundial utilizam os serviços da mesma empresa de 

consultoria. As reações contrárias ao Plano Básico são imediatas. 

Lenir Santos (1993, p .22-23) -Jurista do Centro de Estudos e Pesquisa em Direito 
Sanitário: 

"O que causa espanto é a falta de cerimônia dessas entidades: invocar artigos da CF para 
tentar liquidar o SUS, mediante a recriação do superado sistema de seguro social, 

confundindo (propositalmente) a liberdade da iniciativa privada com sustento dessa mesma 
iniciativa com recursos públicos." 

O Parecer do Relator, Deputado Sérgio Arouca (1993a, p.7) contém uma síntese das 

disputas em tomo da extinção do INAMPS, definida como "gesto concreto, mas também 

paradigmático de reversão da postura centralizadora da ação do Estado brasileiro" . Em um 

parecer em separado, o Relator também analisa as emendas que introduzem o Plano 

alternativo das organizações privadas. 

Parecer do Deputado Sérgio Arouca (1993a, p.7) sobre o Projeto de Lei que dispõe sobre a 
extinção do INAMPS: 

"As críticas e oposições ao Projeto manisfestadas pelas emendas apresentadas pelos ilustres 
colegas parlamentares, assim como as veiculadas pela imprensa e por declarações de 

dirigentes, lideranças e políticos, podem ser assim agrupadas: 
1) as contrárias á extinção da autarquia, ou á sua oportunidade; 

2) as contrárias á eliminação das estruturas regionais de controle e avaliação; 
3) as que denunciam perigos na proposta, como queima de arquivo e anistia de dívidas 

com a instituição; 
4) aquelas orientadas á defesa de direitos dos servidores; e 

5) as que pretendem aperfeiçoar o Projeto, melhorando suas salvaguardas. 
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Há ainda emendas ao Projeto que pretendem, através do mesmo, introduzir assunto alheio à 
matéria, como a criação de planos altemativos de assistência à saúde; neste caso, além da 

impertinência regimental, p oderiam até ser questionadas quanto à sua constitucionalidade." 

Parecer em Separado do Deputado Sérgio Arouca (1993b, p.l5) sobre as Emendas n° 6 , 7. 8 
e 40 ao Projeto de Lei que dispõe sobre a extinção do INAMPS: 

"O primeiro ponto que contra-indica a adoção dessas proposições se refere ao reducionismo 
da concepção de saúde que tentam promover. É nítida a idéia de que o SUS é o substituto 
do INAMPS, ou seja, é o responsável pela assistência médica pura e simples. Tal não é a 

doutrina abrigada em nossa CF.( ... ) 
A proposição ora examinada representa assim, um retrocesso, pretendendo voltar à antiga 
compartimentalização da saúde. De um lado atendimento médico-hospitalar, de outro, os 

demais serviços: preventivos, de proteção ao meio ambiente, educativos e outros mais. 
( ... ) é limitante quando veda o fomecimento de medicamentos no nível ambulatorial e reduz 
a assistência odontológica a alguns procedimentos básicos, quando a CF determina que o 

atendimento seja integral." 

Lei 3.716 de 1993- Dispõe sobre a extinção do INAMPS (Brasil1993d) 

Art. 1°- Fica extinto, por força do disposto no Art. 198 da CF e nas Leis 8.080 e 8.142, o INAMPS ( ... ). 
Parágrafo Único - As funções, competências, atividades e atribuições do INAMPS serão absorvidas 
pelas instâncias federal, estadual e municipal gestoras do SUS, de acordo com as respectivas 
competências, critérios e demais disposições da Lei 8.080 ( ... ) 
Art 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir as dotações orçamentárias para o Fundo 
Nacional de Saúde ( ... ). 
Art 4°- Os recursos de custeio dos serviços transferidos aos municípios, estados ou DF, integrarão o 
montante dos recursos que o Fundo Nacional de Saúde transfere, regular e automaticamente, ao 
fundo estadual ou municipal de saúde, de acordo com os Arts. 35 e 36 da Lei 8.080, e Art. 4 da Lei 
8.142. 
§ 2°- Os serviços de assistência à saúde ainda sob responsabilidade do INAMPS serão prestados 
por estados e municípios, conforme a respectiva competência ( ... ) . 
Art 6° - Fica instituído no âmbito do MS, o Sistema Nacional de Auditoria - SNA( ... ). 
§ 1 o - Ao SNA compete a avaliação técnico-científica , contábil , financeira e patrimonial do SUS, que 
será realizada de forma descentralizada . 

A extinção do INAMPS realiza uma etapa indispensável para a unicidade do SUS 

tendo, nesse sentido e apenas de modo potencial, repercussões positivas para a 

conformação do Estado social, com foco na cidadania, e da devolução como 

descentralização operacional, administrativa, política e social. Destaque-se, novamente, 

que essas repercussões são meramente potenciais, dependendo de outros fatos sociais 

para ter sua concretização viabilizada ou não. 

Realizada a extinção formal, ou melhor, a incorporação do INAMPS ao MS (e de 

seus servidores a esse Ministério, a estados e municípios) resta a cultura inampsiana de saúde 

entendida como sinônimo de serviços médico assistenciais, de centralismo decisório, de 
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normatização através de instrumentos infra-legais, de controle (principalmente) e avaliação. 

Essa cultura se preserva e desloca com os servidores. É evidente que terá maior presença no 

nível federal, dada a própria concentração espacial dos mesmos; mas também no nível das 

Secretarias Estaduais de Saúde, onde se concentram servidores das extintas Superintendências 

Regionais. 

O espírito do INAMPS continuou ainda vagando, na arena política, por cerca de um 

ano. As denúncias dos "auditores", com grande repercussão na imprensa, além de impactar 

negativamente a imagem do SUS levam à realização da CP! do INAMPS - instituída em 

junho e com Relatório Final aprovado em novembro de 1994. Nos anais da CPI chama 

atenção o depoimento do Inventariante - Ricardo R. M. Machado (Brasil, 1994b ), Procurador 

Geral do INAMPS na gestão Alceni Guerra. Seria de se esperar que esse servidor cumprisse 

funções administrativas para implementar os dispositivos legais aprovados pelo Congresso. 

No entanto ... 

"O processo de extinção do INAMPS foi bastante doloroso e se divide em duas fases . A 
primeira durou cerca de dez anos, que foi a fase do discurso e a fase que denomino de jura 

de morte . Durante dez anos o INAMPS foi sendo jurado de morte e, afinal, há um ano e 
pouco, foi executado. ( ... ) Mero e irresponsável desmonte, porque não foi fruto, não foi 

baseado na ciência, não foi baseado no planejamento. Foi uma atitude político-ideológica. 
( ... ) A partir da ga CNS, que congregara, por motivos evidentemente políticos, pessoas que 

tinham sido banidas do território nacional e que foram viver a experiência de vida em Cuba, 
no Chile, Rússia, na França, na Itália, etc. - todas as pessoas, evidentemente, 

tremendamente comprometidas com a ideologia marxista." 

Ao que o Presidente do CONASS, Danilo Lins Cordeiro Campos (Brasil, 1994b), 

responde com justificado senso de humor. 

"Eu fazia parte de uma reunião em relação á extinção do INAMPS, e foi colocado em tom de 
brincadeira, mas na realidade é seriedade. Tinha ido a um enterro, entrou na rua em que 

morava e estava todo melado de barro. Então os vizinhos olharam para ele e disseram: 
Rapaz, você todo melado de barro, você veio de onde? 

Eu vim do enterro do INAMPS. 
Mas e porque está todo melado de barro? 

E ele queria se enterrar?" 
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Voltando a 1993 é preciso registrar que o MS tenta acomodar as contradições internas, 

regulamentando o Sistema Nacional de Auditoria. "Este regulamento adotou uma visão 

centralizadora, excluindo qualquer participação dos níveis estaduais e municipais no 'sistema', 

explicitando uma contradição que só pode ser entendida como concessão à corporação dos 

'auditores', objetivando desarticulá-los como opositores sistemáticos da política do 

Ministério." (Levcovitz, 1997, p. l81) Ainda que, a princípio, por meio da justaposição, 

começa a se soldar a aliança entre as tecno-burocracias do INAMPS e do MS. 

No mesmo ano foi editada uma nova Norma Operacional Básica (Brasil, 1993e). A 

proposição da NOB 93 é antecedida por um documento, elaborado pelo Grupo Especial para 

a Descentralização (GED/MS) e incorporado como documento oficial pelo Ministério da 

Saúde (Brasil, 1993f), intitulado Municipalização das ações e serviços de saúde: a 

ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei. Nesse o conceito de descentralização é 

explicitado como "processo de transformação que envolve redistribuição de poder e de 

recursos, redefinição de papéis das esferas de governo, reorganização institucional, 

estabelecimento de novas relações entre os níveis de governo e controle social" . 

O uso estratégico do discurso é evidente desde o título do documento. "Ousar cumprir 

e fazer cumprir a lei" é uma afirmação muito poderosa no que se refere ao gerenciamento de 

significados. Parte de duas imagens muito presentes na sociedade brasileira - a imagem, já 

mencionada, de um país pouco afeito ao cumprimento de leis, e a da necessidade de governos 

centrais fortes e impositivos. Além disso, o discurso sobre a descentralização é feito no 

mesmo tom declarativo encontrado no Relatório da 9a CNS, reproduzindo também as 

definições mais progressistas sobre descentralização. No entanto, ao se associar o texto 

declarativo com os mecanismos operacionais encontram-se definições restritivas e 

conservadoras. Barros (1991, p.309) chama atenção para esse fato, afirmando que "é no 

momento da definição dos mecanismos e instrumentos e, principalmente, na fase de 
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implementação que as concepções se tomam visíveis e concretizam - ou não - as orientações 

que deveriam presidi-las" . 

Falta esclarecer que, durante a gestão de Jamil Haddad - Governo Itamar Franco, o 

movimento municipalista da saúde consegue indicar seus membros para postos estratégicos 

no MS. É nesse contexto que o Grupo Especial de Descentralização (GED) é constituído, com 

a participação formal do CONASS, CONASEMS e Conselho Nacional de Saúde, além de 

representantes de várias áreas do MS (Goulart, 1996). "Curiosamente, o GED, capitaneado 

pela área de planejamento da Secretraria Executiva do MS, teve participação muito mais ativa 

dos atores externos, como foi o caso da representação municipal." (Goulart, 2001, p.296) 

Norma Operacional Básica 01/93 (Brasil , 1993e) 

Regulamenta e estipula condições para os convênios de descentralização, através da criação de 
, níveis transicionais progressivos e coexistentes de gestão municipal e estadual, com competências e 

capacidades administrativas e financeiras diferentes: 
• gestão incipiente - o município assume a responsabilidade sobre a autorização de 

credenciamento e o gerenciamento dos prestadores privados, a distribuição da cota de AIH's e a 
rede pública do seu município, continua apresentando fatura de produção para receber recursos; 

• gestão parcial - além das responsabilidades da anterior recebem os recursos da diferença entre o 
que foi gasto com custeio e o teto fixado a partir da série histórica, também apresenta fatura; 

· • gestão semiplena - o municípios recebe o total dos recursos de custeio segundo série histórica, 
elabora convênios com o setor privado, paga e controla esses serviços, não apresenta fatura e 
recebe através de transferências fundo a fundo (a grande inovação da NOB 93, ainda que apenas 
para essa modalidade e só posto em prática em Agosto de 1994). 

Cria as Comissões lntergestoress Bipartites (CIB's) e Tripartite {ClT). As CIB's são de âmbito estadual 
e constituem o espaço de negociação e pactuação entre cada estado e seus respectivos municípios. 
Já a ClT é de ãmbito nacional e composta por representação dos estados, dos municípios e da 
União. 

Os atores sociais envolvidos com a reforma sanitária desistem, ou não são capazes, de 

disputar as regras do jogo. Enquanto o gestor federal, ironicamente pelas mãos de 

representantes dos interesses dos gestores municipais, constrói regras novas com o objetivo de 

"precisar os mecanismos de regulação desse processo de forma a garantir algum controle 

sobre a extensão, o ritmo, o alcance e o impacto das transferências" (Bodstein, 2001, p.314). 
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Seu sucesso leva à constituição de um gestor local com funções incompatíveis com essa 

denominação48
, e ao repo icionamento dos atores sociais. 

"A edição da NOB 93 e o processo a ela associado, em que pese ter promovido 
substanciais alterações nas relações entre os agentes responsáveis pela saúde pública 
nas diversas esferas de governo, conserva o traço central e estrategicamente dominante 
de e operar a política de saúde através do eu financiamento. É este, portanto, que 
continua determinando a configuração da políticas de saúde e reforçando o 
argumento do perfil centralizador do sistema político brasileiro, traduzindo-se num 
constrangimento para o pleno exercício da autonomia local. Assim, manteve-se 
intocado um significativo fator de coação para a adoção dos critérios de eqüidade e da 
inclusão social nas políticas de saúde." (Elias, 200 I a, p.4) 

Elias (2001b) aponta para outra característica do processo de construção do SUS 

através de NOB's- a conciliação de dois mecanismos de gestão. Por um lado, o subsídio da 

demanda no caso da atenção primária, através da remuneração per capita e, por outro, no 

caso das frações de média e alta complexidade -níveis secundários e terciários de atenção - a 

manutenção do subsídio à oferta através da remuneração por produção. Ou seja, incluir o 

novo mantendo o velho (e a lógica inampsiana) nas áreas de maior conflito com relação aos 

interesses mercantis na saúde. A NOB 93 tende a um modelo de Estado social, com foco na 

cidadania, ainda que seja muito conservadora quanto à devolução (parcial) e como 

descentralização principalmente operativa e administrativa, com espaço para a 

descentralização social dependendo das relações de poder nos municípios. 

O con enso em torno da NOB 93, naquele momento, é avassalador! A poucas 

considerações críticas se referem a uma possível crise vertical no pacto federativo. 

Plenária Nacional de Saúde (1993 , p .19-20)- Documento elaborado a partir de debates 
travados em reuniões da Coordenação N acionai, do Pleno da Plenária e de documentos 

elaborados por entidades e Plenárias Estaduais: 
"A análise do documento revela uma clara aderência aos princípios constitucionais e legais, 

especialmente no referente à descentralização, cabendo sempre, no entanto, algumas 
possibilidades de discussão quanto à insuficiência de certos conceitos e táticas. ( ... )A 
primeira questão que chama a atenção é a impropriedade de se usar indistintamente o 

termo municipalização como sinõnimo de descentralização. ( ... )Não se pode correr o risco de 

48 Nas palavras de um Secretário Municipal da região carbonífera do Rio Grande do Sul, durante os debates em 
um Curso sobre Gestão, as NOB's transformaram os secretários em meros "capatazes do SUS". 
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pulverização do SUS, o que fatalmente ocorreria sem a participação estratégica das esferas 
estaduais." 

Editorial do CEBES (1993) na Revista Saúde em Debate: 
"( . .. ) é evidente que existem questões a serem especificadas e diferenças de possibilidades de 

condução das estratégias. Mas existe, sem qualquer dúvida, o consenso de que é preciso 
descentralizar já!" 

Parecer do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 1993e): 
"O processo de descentralização deve chegar a todos os municípios, sem exceção de 

nenhum, porém de forma gradativa, obedecendo etapas, sempre considerando o 
cumprimento da atual legislação ( .. . ) 

O Conselho coloca-se integralmente disposto a cumprir o seu papel, ao se manifestar 
favorável à estratégia apresentada( ... )." 

Durante a discussão na reunião do Conselho Nacional de Saúde todas as manifestações 

foram de apoio ao documento. Apenas o representante da CUT, Jocélio Drummond, 

manifestou "preocupação quanto à atuação da tripartite e a ocupação de espaço característico 

do Conselho", mas deixando claro que a "CUT discutiu o documento e o apoia 

integralmente" . Outras manifestações expressaram, além do apoio, sugestões pontuais, como a 

inclusão da educação em saúde entre as atribuições do SUS (Brasil, 1993g). Não foram feitas 

ressalvas sequer pelos conselheiros que representam os prestadores privados que, tudo indica, 

continuavam com a tática de não se expor ao embate em um terreno no qual estão em 

desvantagem. Porém, em outras manifestações ... 

FENAESS (1993, p .21) : 
"Aos municípios não compete cuidar de tudo e muito menos de todas as ações e serviços de 

saúde ( ... ) A república do Brasil é federativa, e não municipalista. " 

FBH (1993, p .23): 
"Em nenhum momento a Administração Federal poderá abrir mão de seu poder 

regulamentador, não só quanto à normatização dos procedimentos, mas também quanto 
aos contratos com prestadores privados e a elaboração de tabela de preços ( . . . )." 

No número especial da Revista do CEBES - Saúde em Debate, dedicado à NOB 93, 

Mio la e Misoczky ( 1993, p.42-43) são as únicas vozes, entre aquelas comprometidas com o 

projeto da reforma sanitária, com um tom crítico e desconfiado. Os autores identificam o 
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"sentido puramente burocrático-administrativo que adquire a descentralização no documento". 

Com relação ao argumento de que a transitoriedade é necessária ao processo de consolidação 

do SUS, contra-argumentam que "metodológica e politicamente, a ênfase deveria ser na 

introdução de novos mecanismos, que asfixiassem os efeitos das práticas atuais, e não o 

inverso." "A transitoriedade, tal como concebida, redunda em perenidade da lógica presente." 

No que se refere à criação das CIB's e da CIT, os autores alertam para "os perigos da 

consolidação de estruturas paralelas com caráter substitutivo à já precária ingerência das 

instâncias de participação social." 

A constituição dessas Comissões altera as regras do jogo, representando o 

privilegiamento da arena burocrática sobre a política49
. Bourdieu (2001, p.l21) chama a 

comissão de "forma tipicamente burocrática de consulta". 

"O campo burocrático só pode cumprir a função de legislador se enfrenta, segundo 
procedimentos cujo domínio possui, os representantes dos interesses oficialmente 
reconhecidos que, ainda quando se trate de autoridades públicas regionais ou locais, 
funcionários locais ou nacionais escolhidos, ou representantes titulares de 
organizações profissionais ou associações, ficam do lado de interesses particulares, 
privados, e condenados por isso a ocupar uma posição subordinada com relação aos 
possuidores estatutários do monopólio da definição legítima do interesse geral. Por 
( ... ) estar em condições de impor as regras que regem a discussão e o registro das 
conclusões, os agentes do Estado podem dar e dar-se aparências de um enfrentamento 
aberto com o exterior, enquanto conservam o monopólio da preparação das decisões 
coletivas, de sua implementação e da avaliação dos resultados." 

Na mesma direção, Cohn (2001, p.301) chama atenção para o fato de que a 

participação de segmentos da sociedade é bastante restrita e em uma relação desigual de 

forças, além de ser pautada "pela questão central que é a do financiamento do nível central 

para as demais esferas de governo" . "Tanto é assim que a regulamentação das transferências 

49 Essa, como tantas outras afirmações contidas nesta Tese, não representa a interpretação predominante. Lobato 
(2001, p.5), por exemplo, considera que "o CONASS e o CONASEMS intensificam sua participação na gestão 
do SUS através de representatividade nas CIB's e na ClT. ( ... ) Sua atuação demonstraria o alcance da 
transformação na estrutura de poder do sistema, já que incorpora membros do governo, eleitos diretamente, em 
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de recursos é sempre detalhadamente expressa nas NOB's, o mesmo não acontecendo com a 

definição clara e explícita das funções de cada esfera governamental e, muito menos, com a 

regulação das possibilidades de cooperação horizontal entre os mesmos níveís de governo." 

O CONASEMS não vê da mesma forma esse processo, segundo depoimento, dado a 

Goulart ( 1996, p.31 ), pelo então Secretário Executivo - Mozart de Oliveira Júnior. 

"Para mim, a principal característica do período iniciado em 1993 ( ... ) foi a profissionalização 
da entidade e sua valorização política, com a diversificação de seus interlocutores. ( ... ) Do 

ponto de vista externo, eu poderia resumir: o CONASEMS passou a se constituir em 
parceiro obrigatório da organização do SUS. Abrimos as mais diversas frentes de 

interlocução. Só em Brasília, nos órgãos federais, participamos formalmente de dezoito 
comissões em 1994. ( ... ) Eu diria, concluindo: o CONASEMS neste período deixa de ser 
apenas um grêmio de secretários e passa a se constituir numa entidade consolidada e 

politicamente muito valorizada e atuante, contribuindo efetivamente 
para a organização do SUS." 

Apesar do consenso a NOB 93 foi implementada de modo muito lento e gradual. Em 

agosto de 1993 ocorre mais uma troca de Ministro, com a chegada de Henrique Santillo .., 

PMDB, personagem sem vínculos com o movimento pela reforma sanitária, ao contrário de 

seu antecessor. 

Ministro Henrique Santillo (1993, p.3)- entrevista ao Jornal do CFM: 
"Temos sentido que o enfraquecimento do MS tem desfavorecido a consolidação de um 

sistema menos assistencialista e mais dedicado ãs ações básicas de saúde. Não dá para 
tocar açodadamente o processo de municipalização. Há sempre o risco de estabelecer-se um 

hiato, que transforma-se num vazio das próprias ações de saúde." 

O CONASEMS mantém a retórica da autonomia municipal em seus editoriais e nos 

discursos dos seus dirigentes. No entanto, cada vez mais, aceita o papel de coadjuvante na 

arena burocrática - francamente dominada pela tecno-burocracia sanitária50
, ainda que tivesse 

grande potencial para ser protagonista na arena política. 

instâncias de deliberação e gestão setorial baseadas em mecanismos democráticos totalmente diversos dos 
praticados historicamente pelos governos locais". 
;o Já se pode falar na emergência desse novo ator, híbrido entre a tecno-burocracia inampsiana, a do MS, 
militantes e simpatizantes do movimento sanitário·- servidores do MS ou em cargos de confiança, bem como 
membros recém chegados no corpo burocrático, que ingressam no serviço público já sob a égide do SUS. 
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Em 1993 o Ministro da Previdência Social, Antônio Britto, com o aval do 

Governo Federal, suspende o repasse dos recursos do Orçamento da Seguridade 

Social para o Ministério da Saúde. Inicia-se um período de crises recorrentes de 

"desfinanciamento" da saúde, que vai se estender por dois anos, e que só serão contornadas 

com a aprovação da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira - CPMF e, em 

2000, de uma Emenda Constitucional para a definição de fontes . Começa, portanto, a ser 

abandonado o projeto do financiamento solidário e a concepção de Seguridade Social. 

"A revisão constitucional e a chamada ã mobilização" - ABRASCO (1993, p .1): 
"O que estava em jogo nessa manobra, ilegal e autoritária, era a tentativa de alterar o 

conceito de Seguridade Social, introduzindo a especialização das fontes de receita para as 
três áreas que a compõem. " 

Nesse ano cheio de fatos sociais ocorre, ainda, uma série de reuniões, na Câmara dos 

Deputados, promovidas por demanda dos prestadores privados e dos planos e seguros de 

saúde. Fica evidente que os interesses e propostas são diferentes - os prestadores privados 

querem uma legislação que lhes garanta um espaço no mercado; os planos e seguros querem, 

talvez, ter seu mercado ampliado mas, melhor que isso, querem que tudo fique como está. 

Carlos Eduardo Ferreira- representante da FBH - Declaração na Reunião Informal da 
Comissão de Seguridade Social e Família em 29 de Junho de 1993 (Brasil , 1993h): 

"Queremos mesmo buscar um plano complementar alternativo, já que o Estado é impotente 
para proporcionar isso gratuitamente a todos. 

O hospital não tem como sobreviver. Estamos querendo legitimar algo que possibilite toda a 
sociedade ter atendimento médico-hospitalar a um custo mais baixo. Como podemos fazer 
isso , de forma que as empresas possam ter um incentivo e assumir essa responsabilidade." 

Edmundo Castilho- representante da UNIMED- Declaração na Reunião Informal da 
Comissão de Seguridade Social e Família em 29 de Junho de 1993 (Brasil, 1993h): 

"Hoje o debate segue essa linha: vai haver municipalização? Tem que haver, e nessa 
municipalização está previsto também o estudo da privatização e da terceirização. É nessa 
linha que temos que conversar. Fora daí é perder tempo, tentando redescobrir a pólvora." 

Júlio de Albuquerque Bierrenbach - representante da Sul-América Seguros - Declaração na 
Reunião Informal da Comissão de Seguridade Social e Família em 29 de Junho de 1993 

(Brasil, 1993h): 
"Estamos dando conta à Càmara dos Deputados de que o problema dos 30 a 35 milhões de 
brasileiros que hoje são atendidos pela iniciativa privada está rigorosamente solucionado. 

( ... ) Preocupar-se a sociedade brasileira, a Cãmara dos Deputados e o Governo com esses 35 
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milhões é desviar o assunto do seu principal foco, que são os outros 120 milhões de 
brasileiros não atendidos." 

Dessa articulação - entre organizações de prestadores de serviços, de planos e seguros 

de saúde, e Deputados - resulta uma outra reunião, na qual é proposta a criação de uma 

Câmara Setorial de Planos de Saúde Privados, a ser sediada no Ministério da Saúde. Começa 

a aparecer o receio da regulamentação. 

Francisco Ubiratan Dellape - representante da FENAESS - Declaração na Reunião Informal 
da Comissão de Seguridade Social e Família em 30 de agosto de 1993 (Brasil, 1993i): 

"O que existe no Banco Mundial e que deve chegar logo ao país é um estudo de custos e de 
controle dos preços . O controle dos serviços, ao que também esse relatório da Banco 

Mundial dá muita ênfase, não é apenas o controle pelos Conselhos Estaduais, pelos órgãos. 
Não, é a regulamentação do setor. ( ... ) porque o setor está solto. Mas não é culpa de 

ninguém ( ... ) Nós já trouxemos a vários Ministros a regulamentação, e a coisa morre e não 
sai. Por que não sai? Não sei." 

O namoro das organizações privadas de serviços de saúde com os Deputados sofre · 

fissuras pelas denúncias, tanto pela imprensa quanto pelos consumidores, contra a alegada 

eficiência dos planos e seguros de saúde. 

Documento produzido pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor- IDEC - em 
outubro de 1993: 

"A análise dos planos estudados possibilita conclusões que apontam, tanto no caso da 
pesquisa feita com os associados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, como na 
pesquisa com as empresas, para a identificação de um sistema cuja eficiência é relativa, já 

que não atende ao conjunto de necessidades dos consumidores. 
Essa eficiência aparece no atendimento dispensado ao cliente pelo vendedor, nos catálogos 

com fotos a quatro cores de equipamentos sofisticados e que supostamente estão á 
disposição dos que deles necessitam, nos comerciais de televisão, na rapidez do transporte 
aéreo. Na verdade o transporte aéreo nem sempre pode ser utilizado (feridos em rodovias, 

por exemplo, não podem ser removidos como mostra a publicidade), e os equipamentos 
sofisticados só podem ser utilizados quando não se tratar de uma das inúmeras exclusões 
contratuais, as carências já tiverem sido cumpridas e ou não se tratar de atendimento a 

doenças pré-existentes á assinatura do contrato. 
Conclui-se, ainda, que existe grande similaridade entre os procedimentos das empresas 
estudadas, caracterizando uma forma de 'cartel'. Esse 'cartel' é ditado não pelos preços 

praticados, mas sim pelo 'modus operandz' do sistema. 
Por um lado, as carências e exclusões garantem a minimização do risco das empresas, 

limitando as possibilidades de utilização do serviço. Por outro, a evolução dos preços por 
faixas etárias debilita cada vez mais a saúde financeira do consumidor. 

Ao examinar as faixas de preço dos beneficiários com idade igual ou superior a 70 anos, 
salvo casos esporádicos, constata-se que a tendência é sempre de inadimplência e 

conseqüente expulsão do sistema. Pagando um preço cada vez mais alto pelos serviços 
oferecidos, o consumidor verifica quando mais precisa, na terceira idade, que suas 

possibilidades de continuar pagando são cada vez menores." 
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Em face de denúncias como essa, é instalada, ainda em 1993, a Comissão Especial de 

Planos Privados de Saúde, na Câmara dos Deputados. Nela se manifestam os diversos 

atores sociais com interesses na disputa, assim como seus representantes no Parlamento. 

Deputado Reinhold Stephanes - PFL- Declaração na Reunião de instalação da Comissão 
Especial sobre Planos Privados de Saúde, em 6 de Outubro de 1993 

(Brasil, 1993j) : 
"O que primeiro me chamou a atenção foi que, de repente, tornou-se a grande preocupação 

da Comissão de Seguridade e Família o problema dos planos de saúde, quando o nosso 
grande problema é a implantação do SUS , é o financiamento da saúde, enfim, é o próprio 

setor público. Não é o setor privado o problema." 

Edgar Berger- representante da Golden Cross - Declaração na Reunião da Comissão 
Especial sobre Planos Privados de Saúde, em 20 de Outubro de 1993 (Brasil, 1993k): 

"Todas as nossas atividades, seja a medicina de grupo, pré-pagamento, seguros de saúde ou 
planos próprios, vamos chamar de seguro-saúde, porque todos estão baseados no mesmo 
conceito de divisão de riscos . A legislação do seguro-saúde é específica, mas há a nossa 

forma de atuar, e todos nós nos baseamos em conceitos de seguro, em planos atuariais( ... ) 
Quando elaboramos um contrato , o segurador pode dar cobertura a tudo que possa ser 

medido quanto aos riscos . Então, quando, ao elaborar nossos contratos, deixamos de incluir 
certos procedimentos ou o tratamento de certas doenças , é porque não tínhamos os dados 

estatísticos suficientes para calcular os riscos. ( ... ) O segundo fator que influi na elaboração 
do contrato é a demanda do usuário. Temos de ter em mente que é o usuário que diz o que 
ele quer. Todas as vezes que tentamos ditar ao usuário o que ele deve querer, isso não deu 
certo . ( . .. ) Hoje temos cerca de 70 modalidades de contrato. Contrato com parto, sem parto, 
só com planos ambulatoriais , ou só hospitalares. Enfim, são contratos feitos na medida da 

demanda do usuário . Algumas das doenças são questionáveis quanto ao seguro. ( . .. ) 
Elaborarmos um plano que dê cobertura à AIDS e que seja de opção do próprio usuário, é 

tornar um plano de custo proibitivo . E só vai fazer o contrato quem tiver a percepção de que 
vai precisar dele. A cobertura de doenças como AIDS, numa forma universal , obrigaria a que 

todos pagassem, para que aqueles poucos que precisem tenham cobertura. ( ... ) Há um 
questionamento aqui com relação a aumento de mensalidade para as pessoas mais velhas. 
Realmente , a sociedade é injusta para com o velho. E somos um reflexo dessa sociedade ." 

Em Dezembro, aproveitando o contexto de denúncias dos consumidores e de 

questionamentos na imprensa, o Conselho Federal de Medicina aprova uma Resolução 

para "disciplinar" os planos de saúde. Esse ator está voltado para a proteção dos direitos 

dos médicos - de exercício autônomo da profissão - frente aos agentes públicos e privados. 

Resolução 1.401 do CFM (1993): 
"Art . 1 o - As empresas de seguro-saúde, empresas de Medicina de Grupo, cooperativas de 

t ra balho médico, ou outras que atuem sob a forma de prestação direta ou intermediação dos 
serviços médico-hospitalares, estão obrigadas a garantir o atendimento a todas as 

enfermidades relacionadas no Código Intemacional de Doenças da OMS, não podendo impor 
restrições quantitativas ou de qualquer natureza. 

Art . 2° - Os princípios que devem ser obedecidos pelas empresas constantes no Art . 1 o são; 
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a) ampla e total liberdade de escolha do médico pelo paciente; 
b) justa e digna remuneração profissional pelo trabalho médico; 

c) ampla e total liberdade de escolha dos meios diagnósticos e terapêuticos pelo médico, 
sempre em beneficio do paciente; inteira liberdade de escolha de estabelecimentos 

hospitalares, laboratórios e demais serviços complementares pelo paciente e o médico. 
Art.6° - O descumprimento da presente Resolução fará com que os Diretores Técnicos sejam 

enquadrados nos termos do Código de Ética Médica( ... )." 

Em Reunião Ordinária do Conselho N acionai de Saúde (Brasil, 1994a), realizada em 

março, é aprovada uma moção de apoio à Resolução do CFM, para ser encaminhada ao 

Procurador Geral da República, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, aos Ministros da 

Justiça e da Saúde, aos Presidentes da Câmara e do Senado, e à Associação de Magistrados do 

Brasil. Não foi suficiente! ABRAMGE, FBH e FENAESS conseguirão, logo a seguir, a 

sustação dessa Resolução na Justiça, que aceita a alegação de que o Estado não pode interferir 

na economia interna dos contratos (ABRAMGE, 1994). 

Voltando a 1993, em Dezembro é apresentado, como resultado dos debates na 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados, um documento contendo uma série de 

Propostas de Regulamentação de Planos e Seguros de Saúde Privados (Brasil, 19931), 

cuja elaboração foi coordenada pelo Deputado Liberato Cabloclo- PDT. 

"O artigo 199 da CF estabelece que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. No 
parágrafo 1° se estabelece que as instituições privadas poderão participar de forma 

complementar ao SUS, seguindo diretrizes deste ( .. . ). Isto posto, parece-nos claro que a 
iniciativa privada pode participar de duas maneiras: 

1 °) Substituição do SUS e, neste caso, esta forma de atuação deveria ser chamada de Plano 
Privado Integral de Saúde. Um tal plano tem que prover uma assistência a toda e qualquer 

enfermidade ( ... ). Qualquer outra interpretação é puro escapismo e põe em xeque a 
propalada eficiência do tão decantado liberalismo. Além da fundamentação conceitual, 
existe ainda o fato do Estado perder receita, face às deduções e, portanto, não pode ser 

onerado para aumentar o lucro da empresa privada. ( . .. ) 
2°) Plano de Assistência Médica Complementar. Existe um espaço bem definido para este 

plano, principalmente para atender certas necessidades empresariais em nível ambulatorial. 
( . .. )julgamos improcedente a obrigatoriedade da abrangência universal. 

Soluções para as deficiências atuais dos planos de saúde: ( ... ) 
É terminantemente proibido cláusula restritiva, mesmo ante o desejo do usuário. ( ... ) 

Todos os planos privados integrais de saúde deverão orientar o seu usuário sobre como se 
conduzir em situações de urgência. Caso o usuário use o SUS, as suas despesas deverão ser 
cobertas pela empresa privada. ( . .. )A Secretaria da Receita Federal deve estabelecer o limite 
de deduções das despesas decorrentes do plano de saúde. Não se pode admitir que o Estado 

perca mais do que gasta para cada um dos seus cidadãos.( .. . ) 
O MS deverá constituir um órgão disciplinador e fiscalizador das empresas privadas de 

saúde. Deverá incluir um conselho formado por representantes dos usuários , dos órgãos de 
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defesa do consumidor, dos Conselhos Federais de Medicina, Odontologia, Psicologia, etc., do 
Ministério Público, do Judiciário , dos Sindicatos e das empresas prestadoras de serviço." 

Definitivamente, aquele ator que quena ficar no canto de cena, despercebido, 

fracassou no seu intento . Acabou empurrado para o centro dos acontecimentos pelas 

organizações de consumidores, motivados pela busca de uma relação menos desigual no 

mercado, e pelas organizações dos médicos, motivados pela defesa de sua autonomia. Por 

enquanto, pode-se adiantar que esses conflitos apenas se anunctam, aprofundando-se nos 

próximos anos. Enquanto isso, o MS ensaia uma posição com relação a esse tema. 

Proposta de Decreto Lei, de autoria do Ministério da Saúde, que regulamenta os planos e 
seguros de saúde privados (Brasil, 1994d): 

"Para a comercialização de planos de saúde a empresa deverá estar registrada no Conselho 
Federal de Medicina( ... ). 

São vedadas cláusulas de exclusão de doenças relacionadas no código intemacional de 
doenças da OMS e de outras que , embora ainda não constantes desse mesmo Código 

estejam cientificamente descritas e reconhecidas como tal ( ... ). 
Os prazos de carência nos contratos regulados por esse Decreto não poderão ser superiores 
a doze meses nos casos de procedimentos obstétricos ou seis meses nos demais casos ( ... ) 

O contrato poderá estabelecer acréscimo percentual da parcela em razão de idade do 
associado ou segurado, a partir dos 50 anos, não podendo, sob pena de nulidade, cada faixa 

etária ser inferior a 10 anos, nem o acréscimo percentual ser superior a 10% entre uma 
faixa e outra. ( ... ) 

As despesas com a assistência prestada ao beneficiário de planos de saúde regulados por 
este Decreto em unidades integrantes da rede do SUS, serão reembolsados ao órgão 

governamental correspondente. ( ... ) 
Fica o CFM autorizado a expedir instruções complementares às normas baixadas por este 

Decreto." 

Percebe-se, claramente, a aliança entre o MS e o CFM, com essa proposta de 

regulamentação (que não prosperará) incorporando, de modo quase textual, os termos da 

Reso I ução 1.40 1. 

Enquanto isto o Banco Mundial realiza sua grande jogada com o objetivo de produzir 

a sua hegemonia no campo da saúde no cenário internacional, ao escolher o tema do seu 

Relatório de Desenvolvimento Mundial - Investing in Hea/th. 

O documento de 1993 não rompe com as premissas apresentadas no de 1987, mas 

atenua os argumentos, além de conferir-lhe um pretenso refinamento técnico, com o 
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desenvolvimento de uma unidade de medida- um indicador para avaliar a "carga da doença". 

O outro foco central é a proposição de um pacote essencial básico para os países em 

desenvolvimento, baseado em análises de custo-efetividade de uma série de intervenções 

sobre uma lista de doenças freqüentes nestes países. A seguir se transcreve partes do texto 

contido na Box 1 do relatório, que sintetiza seus principais pontos - Investing in health: key 

messages o f this Report. 

"Este relatório propõe uma abordagem, para as políticas governamentais, de melhoria da 
saúde, baseada em três eixos. 

Propiciar um ambiente que habilite as famílias a melhorar a saúde -Além de promover o 
crescimento econômico como um todo51 , os governos podem ajudar a melhorar as decisões 

das famílias se desenvolvem políticas econômicas que beneficiam os pobres (incluindo, 
quando necessário, políticas de ajuste que preservem o custo-efetividade dos gastos em 

saúde) ; expandir o investimento em escolas, particularmente para meninas; promover os 
direitos e status de mulheres( .. . ). 

Melhorar o gasto governamental em saúde - O desafio para a maior parte dos governos é 
concentrar os recursos na compensação das falhas do mercado e financiar, de modo 

eficiente, serviços que vão beneficiar particularmente os pobres . Várias direções para as 
políticas respondem a estes desafios : reduzir o gasto governamental em serviços terciários, 

no treinamento de especialistas e em intervenções que trazem pouco ganho de saúde para o 
dinheiro gasto ; financiar e implementar um pacote de intervenções de saúde pública para 
lidar com as externalidades substanciais que cercam doenças infecciosas, prevenção da 

AIDS, poluição ambiental, e comportamentos (tais como dirigir embriagado) que colocam 
outros em risco; financiar e assegurar a provisão de um pacote de serviços clínicos 

essenciais. A abrangência e composição deste pacote só pode ser definida por cada país, 
levando em consideração as condições epidemiológicas, preferências locais, e renda. Em 

muitos países o financiamento público ( ... ) do pacote clínico essencial ofereceria um 
mecanismo politicamente aceitável ( .. . ). Melhorar o gerenciamento dos serviços de saúde 

governamentais, através de medidas tais como a descentralização administrativa e da 
autoridade orçamentária para contratar serviços. 

Promover a diversidade e a competição - O financiamento governamental da saúde pública e 
de um pacote essencial de serviços clínicos, nacionalmente definido, deixaria o restante dos 
serviços clínicos para serem financiados privadamente ou por seguro social ( .. . ). Os governos 

podem promover a diversidade e a competição na provisão de serviços de saúde e seguros, 
ao adotar políticas que: encoragem os seguros privado e social (com incentivos regulatórios 

para acesso eqüãnime e contenção de custos) para serviços clínicos fora do pacote essencial; 

51 O relatório deixa claro que o Banco não assume as críticas sobre os impactos negativos dos ajustes estruturais. 
No item Promoting growth and reducing poverty, parte do capítulo 1 - Health in developing countries: success 
and challenges, encontra-se : "Apesar das dificuldades, os estudos do Banco Mundial sobre o impacto dos 
empréstimos de ajuste são reveladores . A pesquisa olhou para um grupo de países de "empréstimos intensivos de 
aj uste" ( .. .) e encontrou que, em geral, eles obtiveram crescimento mais rápido que outros países. ( ... ) Como a 
saúde é ajudada pela recuperação econômica e pelo crescimento rápido e sustentado, ao facilitar o progresso 
econômico se beneficia a saúde no longo prazo. Quando um governo tem que ajustar - em resposta a choques 
econômicos ou para retificar erros de políticas passadas - a sociedade como um todo, pobres e não pobres, 
podem sofrer reduções no emprego e nos salários no curto prazo. Mas a queda resultante dos ingressos é 
provocada não pelas políticas associadas com os empréstimos de ajuste, mas pela necessidade do país de reduzir 
seu consumo ( .. . ). Entretanto, os empréstimos de ajuste podem levar cinco ou mais anos para dar frutos , e a 
transição pode ser dolorosa( .. . ). Para minimizar estes efeitos adversos alguns países começaram a usar recursos , 
incluindo o dos empréstimos, para apoiar programas de nutrição para crianças vulneráveis, assim como atenção 
básica de saúde e outros serviços sociais para focalizar os pobres." (World Bank, 1993a, p.45) 
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encoragem os provedores (públicos e privados) a competirem tanto pelo fornecimento dos 
serviços clínicos quanto pela de inputs, como medicamentos; gerem e disseminem 
informações sobre o desempenho dos provedores, de equipamentos essenciais e 

medicamentos, sobre custos e efetividade das intervenções, e sobre a situação de 
acreditação das organizações e provedores." (World Bank, 1993a, p.6) 

O documento de 1993 defende, como valor central, uma razão de base econômica -

gastar bem, obtendo o máximo de aproveitamento por dólar público investido. A efetividade, 

em termos de custos, é definida como critério central para avaliar as intervenções 

governamentais. O texto transcrito acima evidencia outros argumentos de natureza 

econômica: bens públicos produtores de extemalidades não podem ser deixados para o 

mercado, aos pobres que não podem pagar pelo tratamento médico (o que aumentaria sua 

produtividade e reduziria sua pobreza) o setor público garantiria o pacote clínico essencial. 

Estes dois serviços - saúde pública e pacote essencial - teriam acesso universal; todos os 

demais deveriam ser buscados, de diversas maneiras, diretamente no mercado que, dadas suas 

falhas intrínsecas, deve sofrer a intervenção governamental para aperfeiçoar-se. O pacote 

mínimo parece incorporar a concepção de bem público, nos serviços de saúde pública, e o de 

bens meritórios, nos serviços clínicos essenciais a serem definidos segundo o que é aceitável 

de acordo com os valores de cada comunidade (World Bank, 1993a). 

A lógica de natureza econômica também se encontra no indicador proposto pelo 

Banco, que serviria para medir o impacto negativo de uma doença e o impacto positivo de 

intervenções. O DAL Y - disability-adjusted life years - tem dois componentes: o tempo de 

vida perdido por morte prematura, e o tempo de vida perdido por incapacidade. Faz parte do 

indicador a aplicação de uma "taxa de desconto", que valoriza mais a vida de um adulto na 

faixa produtiva (15-59 anos) do que a de uma criança ou um idoso, justificada pela teoria do 

capital humano e pela visão da função social das idades (World Bank, 1993a). 

A respeito da estratégia discursiva do Banco Mundial, apresentando-se como uma 

organização que produz idéias a partir de sólidos estudos técnicos, é interessante registrar os 
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comentários feitos por Costa (1996b ). Esse autor parte da noção de "comunidade epistêmica", 

que trata do papel assumido pelas especializações científicas nos processos de produção e 

difusão de crenças a partir de redes de profissionais com legitimidade na sua área de atuação. 

"A utilidade desse conceito para o entendimento de como operam processos de agenda 
e difusão de conhecimento são as ênfases no papel de especialistas, com forte 
ancoragem no conhecimento técnico-científico e nos aspectos relativos à produção de 
consenso como base para coordenação de políticas na área internacional por agências 
multilaterais . Essa particular interação entre socialização de crenças normativas, 
comunidades de especialistas e agências internacionais permite delimitar, como objeto 
de análise, os mecanismos institucionais e organizacionais, bem como os processos 
que governam a formação de coalizões, pelos quais essa influência se estrutura 
concretamente no processo decisório das reformas estruturais e setoriais. 
Essas idéias refazem as crenças associadas à noção de justiça e eqüidade, para dar 
passagem às políticas governamentais para a saúde na perspectiva da racionalização da 
oferta. 
A cultura técnica do Banco Mundial promove importante inflexão na lógica das 
políticas públicas na área social ao explicitar a subordinação dos princípios da 
eqüidade aos da eficiência, efetividade e economia nos gastos públicos. É a partir 
desta lógica que está inserida a preocupação com seletividade e focalização das 
políticas de proteção social." (Costa, 1996b, p.l5-18) 

Ainda no mesmo ano o Banco produz um documento especificamente dirigido 

ao Brasil (World Bank, 1993b ), reproduzindo as prescrições do relatório . Os objetivos desse 

documento são, declaradamente: "avaliar as recentes reformas que fazem parte da reforma 

sanitária; identificar e examinar questões negligenciadas no âmbito dessas mudanças 

sistêmicas; recomendar políticas que tratem de tais questões" (World Bank, 1993b, p.vii) . 

"A Reforma Sanitária colocou em movimento novos arranjos institucionais e estabeleceu a 
estrutura para um sistema descentralizado; entretanto, sendo urna agenda dirigida 
politicamente, ignorou sinais importantes e falhou em compreender as mudanças 

dramáticas ocorrendo em paralelo dentro dos sistemas de seguro público e privado. Assim, 
as reformas enfrentaram partes do problema no setor de serviços de saúde, tendo sido 

completamente inconsciente em outras partes. Entender estas mudanças é essencial para 
assegurar incentivos e intervenções governamentais adequados para atingir objetivos 

sociais. " (World Bank, 1993b, p. l8) 

• Sobre a universalidade. 
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"( ... ) a tendência à universalização dos serviços vai ceteris paribus aumentar os gastos, a 
menos que políticas efetivas para reduzi-los sejam estabelecidas. O fato de que a 

responsabilidade pela maioria dos serviços seja municipalizada, e que transferências 
federais específicas sejam utilizadas para financiar esta atenção, não significa a existência 

de qualquer teto, já que os estados e os municípios podem alocar fundos( ... ). " (World Bank, 
1993b, p.l8 e 27) 

• Sobre a Seguridade Social. 

"Outra importante decisão refletida na Constituição é que saúde, aposentadorias e 
assistência social são tratados junto e, portanto, estão em competição direta por fundos 

públicos. " (World Bank, 1993b, p.24) 

• Sobre a descentralização. 

"O que está claro é que a Constituição, junto com a legislação complementar, não foi bem 
sucedida na definição das responsabilidades de diferentes agências e níveis de governo, de 

acordo com os princípios da descentralização com comando único no nível local, da 
universalidade de acesso e da distribuição de recursos de acordo com as necessidades. 

A vasta maioria dos mais de 5 .000 municípios não têm capacidade para administrar seus 
sistemas de atenção à saúde. A heterogeneidade da capacidade para operar serviços de 

saúde resulta em que muitos necessitem ajuda técnica dos estados e da União. Mais que 
isto , algumas funções , provavelmente , não devem ser descentralizadas de modo algum. 

A interferência federal e a confusão sobre responsabilidades pode significar que incentivos 
para a eficiência ou qualidade não se transmitam para os gerentes do nível municipal; e que 
as próprias secretarias municipais sejam obstáculos para o gerenciamento do sistema, pela 

sua inexperiência, corrupção e falta de efetiva accountability ã população a que servem. 
Mais que isso, ainda que os dirigentes eleitos localmente sejam mais accountable, também é 
provável que gastem na construção de projetos visíveis e caros, como hospitais , deixando o 

problema do enfrentamento dos custos para os futuros eleitos. 
Entre estes dois níveis , o federal e o municipal, estão os governos estaduais, e os estados 
são , potencialmente, os atores mais importantes do sistema. As necessidades de oferta de 

atenção à saúde precisam ser integradas dentro dos estados, e os cuidados terciários assim 
como as funções de planejamento são mais eficientemente realizados pelos estados, e não 

pelos municípios." (World Bank, 1993b, p .25 e 27) 

• Sobre a necessidade de regulação do setor de seguros. 

"Os planos de saúde e seguro privados, em geral, contém restrições e exclusões em relação a 
aborto , assistência dentária, doenças infecciosas (incluindo AIDS), doenças crônicas e 

assistência em casos graves. ( .. . ) isso pode representar o custo do apoio do contribuinte a 
um sistema de saúde subsidiado universalmente( . .. ). 

Apesar das deficiências do setor privado de seguros, ele ê amplo demais para ser ignorado. 
Os pagadores privados liberam o governo da maior parte da assistência médica para o 

segmento mais rico da população. Entretanto, muito pouca atenção vem sendo dada ao 
aspecto da complementariedade entre os setores público e privado. É crucial que o governo 

tome conhecimento da contribuição atual e potencial do setor privado para determinar como 
aproveitar os pontos fortes dos empresários do setor saúde - e regulamentar suas atividades 

em prol dos objetivos públicos. " (World Bank, 1993b, p .xiii) 
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As estratégias chave para o curto e médio prazo partem de suposições tais como a de 

que a reforma (da reforma sanitária) "precisa ser considerada dentro do contexto do que já 

existe, das expectativas dos consumidores, das limitações financeiras e governamentais" ; de 

que "no Brasil é abundamentemente claro (sic) que os consumidores valorizam a escolha do 

provedor e a atenção privada; os brasileiros também parecem desejar pagar por (algum) 

cuidado" ; de que as reforma propostas pelo Banco devem er integradas ao atual processo, 

em vez de tentar transformar o que existe- "o que se quer são ajustes" 52 (World Bank, 1993b, 

p.160). As prescrições indicam o foco na pobreza e o modelo de Estado neoliberal, a 

privatização com descentralização operacional e a devolução parcial para os estados 

com descentralização administrativa. 

Conde ( 1996, p.l 06-1 07) considera que as "recomendações" para o Brasil, nos 

relatórios de 1989 e de 1993, estabelecem uma relação de complementariedade entre si, 

"conformando uma proposta abrangente de reforma estrutural". "A dimensão abrangente da 

reforma proposta é explicitada pela indicação da necessidade de rever a viabilidade da deci ão 

da universalização ( ... ) afirmando, de antemão, que os recursos que a sociedade pretende 

dispor para a saúde só permitem financiar o esquema básico de serviços." 

Conde (1996) desenvolve um raciocínio interessante, ao buscar visualizar que 

implicações, na prática, tetia a implementação da proposta do Banco. Este fixa, em seus 

estudo , a linha de pobreza em US$ 60,00 por mês. Conde (1996) deduz que a referência aos 

pobres nos diversos documentos corresponde àqueles considerados em situação de pobreza 

absoluta- 27% da população brasileira em 1990, com 65% da população considerada como 

pobre ou indigente. A autora utiliza, como evidência para esse exercício, dados do 

PNAS/IBGE indicando que 62% da população economicamente ativa bra ileira recebeu 

menos de 2 salários mínimos mensais naquele ano. Aplicar a lógica proposta significa 

'
2 No te ·to sobre o Banco Mtmd.ial que está entre os complementos dessa Tese se encontra a reprodução de 

partes da Tabela 9.3 do Relatório. com "recomendações" para o curto e para o médio prazo. 
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priorizar o atendimento em saúde a uma parcela de 27% da população, "em um país em que 

65 % é pobre ou indigente, portanto, sem meios próprios para adquirir bens e serviços de 

saúde no mercado, em que 72% da população utiliza quase exclusivamente o sistema de saúde 

publicamente financiado para a satisfação de suas necessidades de assistência". A outra 

reflexão se refere ao pacote essencial - "considerando que os bens e serviços que não 

estiverem incluídos no pacote padronizado deverão ser adquiridos no mercado ( ... ) isto deverá 

traduzir-se em maior morbidade, incapacitação e mortes evitáveis" . "( ... ) a compressão dos 

serviços e bens publicamente financiados ( ... ) poderá promover maior exclusão de segmentos 

médios do atendimento público, serviços de baixa complexidade e resolutividade, 

incompatíveis com o perfil de morbidade e necessidade dos chamados pobres, que 

representam a maior parte da população". (Conde, 1996, p.11 0-111) 

Uma reação interessante vem da tecno-burocracia sanitária, em maio de 1994, através 

de um parecer elaborado pelo Departamento de Desenvolvimento, Controle e Avaliação de 

Serviços de saúde, vinculado à Coordenação Geral de Planejamento e Informações (Brasil, 

1994e, p.2-3). É interessante considerar não apenas sua existência, como a intensidade da 

reação. 

"Já no primeiro olhar sobre o seu conteúdo, o Relatório se nos apresenta focalizado em 
aspectos nem sempre bem delimitados no processo extremamente complexo da reordenação 

das práticas de atenção à saúde, culminando numa excessiva simplificação das questões 
mais pungentes que se colocam para a consolidação do SUS. Este é um dado preocupante, 
se considerarmos que o mesmo documento é de um organismo internacional, na condição 
de financiador, objetivando apresentar análises e propostas viabilizadoras do modelo de 

atenção à saúde construído para a sociedade brasileira. 
O enfrentamento das questões inerentes á universalização da atenção, diferentemente do 

que propõe o documento , não se esgota na redução de custo, nem tampouco na repartição 
da demanda de modo a induzir a vinculação dos ricos á rede privada e dos pobres à rede 
pública. ( ... ) O Relatório assume um tom desqualificador do caráter político das questões 
inerentes à consolidação do SUS, focalizando no incentivo ao setor privado, na regulação 
das relações público/ privado numa relação francamente favorável àquele, e na contenção 

dos gastos públicos. " 

No entanto, algum outro grupo da tecno-burocracia sanitária não teve o mesmo tipo de 

preocupação, ou, se teve, não foi capaz de. relacionar as propostas que estava desenvolvendo 
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com as prescrições do Banco. Já em janeiro de 1994 o MS apresenta o Programa de 

Interiorização do Sistema de Saúde - PISUS (Brasil, 1994f), adotando a linguagem do 

Banco até com um certo excesso. Nos seus documentos as palavras "mínimo" e "essencial" 

são utilizadas de modo alternado, no do MS .... 

"Ainda que a Constituição Brasileira assegure que todos os cidadãos têm "direito à saude", 
sabemos da existência de no mínimo 30 milhões de brasileiros que se encontram excluídos 

deste direito . ( ... ) O pólo de exclusão mais primário deles é o de regiões e municípios que não 
dispõem de nenhum tipo de serviço de saúde. ( ... ) São, na maioria das vezes, municípios que 

não dispõem de renda pública suficiente para pagar aos profissionais ( ... ). 
Estamos partindo para uma solução de co-participação das três esferas de governo tendo 

como base a municipalização. ( ... ) Não estamos defendendo apenas a interiorização do 
profissional médico , mas sim uma equipe mínima de saúde, com suporte através de uma 

pequena unidade de saúde com instalações mínimas e equipamentos essenciais. ( ... ) Não é 
um programa paralelo e descolado do restante: faz parte integrante da descentralização e da 

municipalização. 
O PISUS tem quatro subprogramas: 

O subprograma de unidades de pronto atendimento garante em cada um dos municípios 
uma unidade de saúde que ofereça suporte às ações de saúde. Esta unidade deverá oferecer 

condições mínimas essenciais ao trabalho de saúde. 
O subprograma de interiorização do médico -Ao gestor municipal serão garantidos recursos 

financeiros mínimos essenciais para que arque com as despesas de pagamentos de 
honorários. 

O subprograma de interiorização do enfermeiro e o subprograma de Agente Comunitário de 
Saúde." 

Esse Programa não chegou a ser implantado - com exceção do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde - PACS que vinha se desenvolvendo desde 1991 em estados do 

Nordeste53 e que viria a ter vida longa pelas mãos do MS; e de uma outra versão para a 

interiorização do médico, quase no final da década. O programa contém, evidentemente, uma 

série de incompatibilidades com a própria normatização produzida para regulamentar a 

descentralização . No entanto, tem relevância por expressar a facilidade com que as 

prescrições do Banco encontraram expressão no Ministério da Saúde e por uma espécie de 

linha de continuidade com o Programa lançado no mês seguinte - o Programa de Saúde 

da Família (Brasil , 1994g). 

53 Implantado, inicialmente, em áreas em que a população se situa abaixo da linha de pobreza e incluída no Mapa 
da Fome do IPEA, com altas taxas de mortalidade infantil e ausência de serviços de saúde. Houve uma forte 
indução também para a priorização dos municípios inseridos nos Programas Comunidade Solidária e de Redução 
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"O Programa de Saúde da Família- PSF, tem como propósito colaborar decisivamente na 
organização do SUS e na municipalização da saúde, implementando os princípios 

fundamentais da universalização, descentralização, integralidade e participação da 
comunidade. Atenderá principalmente os 32 milhões de brasileiros incluídos no Mapa da 
Fome do IPEA, expostos a maior risco de adoecer e morrer e na sua maioria sem acesso 

permanente aos serviços de saúde. Ao contrário do modelo tradicional, centrado na doença e 
no hospital, o PSF prioriza as ações de proteção e promoção à saúde dos indivíduos e da 

família ( ... ). Para a efetiva implantação do PSF, as equipes do Programa deverão ter 
asseguradas as condições necessárias para o desenvolvimento das ações preconizadas, 
especialmente material, equipamentos, medicamentos e remuneração diferenciada dos 

profissionais." 

O documento do MS normatiza detalhadamente todos os passos que devem ser 

seguidos para implantação e execução do programa. O Anexo 1 define as formas possíveis 

para a contratação das equipes: pela administração direta através de proces o eletivo ou 

concurso público; através de entidades filantrópicas por intermédio de convênio específico a 

ser firmado entre o município e a organização; por cooperativas de saúde criadas para esta 

finalidade e contratadas pelo município para prestação de serviço ao Programa (Brasil, 

1994g). 

Começa a ser introduzido, como se fosse um caminho para a universalização, o 

foco na pobreza; começa também o processo de precarização das relações de tJ·abalho no 

âmbito do SUS. Além disso, a concepção do Estado neoliberal avança, de modo mais ou 

menos natural, como se fosse a única opção possível. A descentralização tutelada indica 

a forma da devolução parcial: operacional e social. 

Só para recordar, a concepção fundadora do projeto de reforma sanitária era a saúde 

como direito. Como ensina Demo (1997), direito não vem antes de cidadania. Ou, como 

esclarece Telles (1999, p.129), "no horizonte da cidadania a questão social se redefíne e o 

pobre, a rigor, deixa de existir". "O que existe, isto sim, são indivíduos e grupos sociais em 

situações particulares de denegação de direitos." Não se pode negar a necessidade de que o 

Estado proteja aqueles que se encontram nessa situação. Essa era a possibilidade contida na 

da Mortalidade na Infãncia, assim como no polígono da seca. Os agentes comunitários devem ser "voluntários". 
oriundos da comunidade em que exercem suas atividades. e supervisionados por wn enfenneiro. 
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concepção de Seguridade Social. O que não cabe na concepção de direito de cidadania é que 

uma política social se organize tendo como centro o pobre, com as conseqüências daí 

decorrentes: acesso dos excluídos "às sobras do sistema", intervenções setorializadas e 

privilegiamento da esfera técnica no desenho e implementação de projetos (Demo, 1997). Nos 

documentos do Banco Mundial, e das agências internacionais a ele relacionadas, essa 

estratégia de intervenção ganha o nome de "focalização". Barros (1996, p.lO) alerta para os 

riscos presentes nessa abordagem, especialmente em sociedades desiguais. "Soluções 

baseadas na seletividade, focalização e privatização significarão a reprodução das 

desigualdades e o aprofundamento da segmentação social, no sentido de que consagrarão 

critérios meritocráticos para o acesso às condições de exercício dos direitos sociais." 

Registre-se que a concepção de saúde da família (ou saúde comunitária54
) tem origem 

nos Estados Unidos, no bojo da política de "combate à pobreza" durante o governo Kennedy, 

sendo "disseminada para as sociedades dependentes com o suporte das agências 

internacionais" . "Na América Latina a difusão do projeto ganha corpo na década de 70 e 

resulta em programas 
. . 55 

expenmentats de prestação de serv1ços que propõem o 

desenvolvimento de modelos de assistência passíveis de garantir a extensão do cuidado à 

saúde a populações pobres, urbanas e rurais." Ocorre um declínio da proposta no início dos 

anos 80, devido à configuração de um modelo que apontava para o "isolamento do pobre 

54 A medicina comunitária ou a medicina de família se confundem desde a sua origem. A medicina de família 
incorpora a imagem do médico de família , moldada na prática liberal; a vertente do preventivismo; e o uso que a 
medicina comunitária faz das famílias de áreas das periferias urbanas como meio para compreender a sua 
"realidade médico-social". 
55 Durante o período da ditadura mílitar, as experiências de medicina comunitária surgem como uma 
possibilidade de realizar um trabalho político junto a grupos socialmente excluídos. Naquele momento havia um 
início de articulação das associações de moradores que , na ausência de vida partidária e sindical livre, se 
colocavam como possibilidades de militância para muitos . Assim, nada mais natural que muitos trabalhadores de 
saúde realizassem essa aproximação, entre sua prática profissional e a militância. Daí a dizer que a concepção do 
programa de saúde da família tem sua origem nesses militantes de partidos de esquerda vai uma longa distância . 
Mais que isso, é preciso muito cuidado com a aceitação desse argumento, propalado por aqueles que apresentam 
o PSF como a estratégia para a implementação do SUS. Até porque alguns textos daquele período deixam muito 
claro como se refletia criticamente a esse respeito . O livro de Maria Cecília Donnangelo- Saúde e Sociedade, e o 
artigo de Jaimilson Paim- Medicina familiar no Brasil: movimento ideológico e ação política (o primeiro de 
1976 e o segundo de 1986) são importantes registros dessa reflexão crítica. Voltar a eles, no momento atual , 
pode ser muito esclarecedor. 
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como objetivo de uma prática médica diferenciada, passível de coexistir com outras formas de 

práticas destinadas a outras categorias sociais" (Donnangelo, 1976, p.85). 

Misoczky (1994, p.43) faz uma série de críticas à emergência dessa proposta. Ainda 

que sem fazer a relação, que hoje parece óbvia, entre seu desenvolvimento e as prescrições do 

Banco Mundial, relaciona-a com o contexto de descompromisso com a implementação do 

SUS que marcou o Governo Itamar. 

Até esse momento, a política de saúde tem como principal característica o continuismo 
da política do governo Collor e do ideário neoliberal que o definiu. Por exemplo: não 
houve qualquer avanço na legislação complementar indispensável para a efetivação da 
descentralização e, especialmente, para alterar a concentração de recursos financeiros 
nas mãos da União; não se alterou a forma ilegal de relação convenial com estados e 
municípios; a NOB 93 apenas altera fluxos e etapas, sem intervir na lógica 
estabelecida na gestão Alceni Guerra. ( ... ) O Ministro da Previdência ( ... ) se recusa a 
repassar os recursos definidos em lei como sendo da saúde. 
Nessa conjuntura é perfeitamente compreensível o interesse do Ministro da Saúde na 
medicina comunitária/familiar. Afinal, trata-se de um modelo de atenção voltado para 
populações que não podem contribuir financeiramente, de forma direta, para obter 
ações de saúde e, para ser mantido pelo Estado, necessita de menos investimentos em 
equipamentos e em profissionais. Isso sem mencionar o seu barateamento pela 
participação da comunidade. 
Voltamos, assim, em plena década de 90 a projetos que imaginávamos superados. 
Voltamos à temática de que somente grupos populacionais pobres e marginalizados 
devem ter a saúde garantida como dever do Estado, e que os demais devem pagar de 
forma adicional pelo direito à saúde." 

O ano de 1994 termina sem grandes acontecimentos. Afinal, era o último ano de um 

governo de transição que tinha, como maior preocupação, a possibilidade de conter o processo 

inflacionário. O grande acontecimento do ano é, certamente, a proposição do Plano Real. No 

campo da atenção à saúde tudo fica mais ou menos como está: a descentralização operacional 

e administrativa, segundo as regras da NOB, andando muito lentamente; o PACS e o PSF 

sendo apresentados como grandes idéias mas também andando muito pouco; a 

regulamentação dos planos e seguros de saúde (agora prescrita pelo Banco Mundial) 

paralizada. Ou seja, trata-se de esperar as eleições e ver o que acontece! 
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Principais fatos e atores sociais na definição de conceitos: 1988-1994 

CF88 
Movimento Sanitário 

Foco na cidadania 
Estado social 

Devolução 
Descentralização 
política, social, 
operacional e 
administrativa 

LOS90 
Mo,imento Sanitário 

Foco na cidadania 
Estado social 

Devolução 
Descentralização política, 

social, operacional e 
administrativa 

9" CNS 92 
CONASEMSe 

Movimento Sanitário 

Foco na cidadania 
Estado social 

Devolução 
Descentralização política, social, 

operacional e administrativa 

LOS e Lei 8.142/90 
Movimento Sanitál'io e 

Tecno-burocracia 

Estado social 
Devolução parcial 
Descentralização 

social, operacional e 
administrativa 

Banco Mundial 89 

Foco na pobreza 
Estado neoliberal 

Privatização 
Descentralização operacional 

Fórum Hospital 90 
Prestadores Privados 

Seguro com financiamento 
público + foco na pobreza 
Estado liberal I neoliberal 

Privatização 
Descentralização operacional 

Veto LOS 90 
Gov. Federal e Tecno-burocracia 

Estado neoliberal 
Centralização 

NOB91 
Tecno-burocracia 

Estado neoliberal 
Devolução parcial 
Descentralização 
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Extinção do INAMPS 93 
Gov. Federal e 

Movimento Sanitário 

Potencialmente: 
Foco na cidadania 

Estado social 
Devolução 

Descentralização social, 
operacional e 
administrativa 

NOB93 
CONASEMSc 

Tccno-burocracia 

Foco na cidadania 
Tende ao Estado social 

Devolução parcial 
Descentralização 

operacional 

Plano Alternativo 93 
Prestadores Privados e 

Planos e Seguros 

Seguro com financiamento 
público + Foco na pobreza 

Estado neoliberal 
Privatização 

Descentralização 
operacional e administrativa 

Banco Mundial 93 

Foco em direitos coletivos 
(consumidores) + Foco na pobreza 

Estado neoliberal 
Privatização dos serviços: 

Descentralização operacional 
Devolução parcial: Descentralização 

administrativa para os estados 

Comissão Plano e Seguros 93 
Consumidores 

Foco na pobreza 
Estado neoliberal 

Privatização parcial 
Descentralização operacional 

PSF94 

Foco na pobreza 
Estado neoliberal 
Devolução parcial 

Descentralização operacional e 
social 
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Acumulações sociais para a configuração do campo da atenção à saúde-
1994 

A legislação, que permitiria a efetivação do direito à saúde e da devolução como 
descentralização política, social, administrativa e operacional, demanda 
regulamentação em aspectos críticos - como a transferência automática de recursos 
financeiros. Essa regulamentação, que deveria ser iniciativa do Governo Federal, 
nunca é realizada. A opção é pela normatização através de instrumentos infra-legais, 
de caráter discricionário e transitório. Sua utilização leva ao início de uma devolução 
parcial, com descentralização (predominantemente) operacional. 
A escassez de recursos financeiros é utilizada como argumento tanto para o 
gradualismo desse processo de devolução parcial, quanto para a não efetivação da 
Seguridade Social. Nesse contexto o foco na pobreza e a especialização de fontes 
começam a ser considerados, pelos atores sociais como naturais. 
A reforma sanitária não se concretiza, ainda que aspectos parciais tenham sido 
implementados, com óbvio destaque para a criação do Sistema Único de Saúde. No 
entanto, o SUS que começa a ser implementado tem cada vez menos a ver com o 
projeto inicial, fundado na construção de uma sociedade solidária; e cada vez mais a 
ver com um processo administrativo, despolitizado e com tendência para produzir 
mais desigualdades. 
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A configuração do campo da atenção à saúde em 1994 
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Atores sociais que 
definem o campo 

Regras do jogo 

Relação com o 
espaço social 

Existiam indicativos da entrada 
em cena de novos atores e da 
alteração das potencialidade de 
intervenção de outros, em um 
movimento de interação social 
complexo e dinâmico. 

Havia a necessidade do debate 
em palcos sujeitos ao escrutinio 
público (ainda que esse nem 
sempre tenha ocorrido) e 
questionava-se a produção dos 

· bureaux. 

Com o deslocamento do jogo 
para a arena política o campo 
refrata com maior intensidade as 
relações de força e as lutas que 
ocorriam no espaço social. 

O movimento sanitário, 
enquanto articulador político 
pela reforma sanitária, sai de 
cena. 
O CONASEMS, com 
potencialidade para fazer 
avançar a reforma sanitária, se 
rende à lógica burocrática. 
A tecno-burocracia 
inampsiana, iniciando sua 
transmutação em tecno
burocracia sanitária, mostra 
grande perícia no jogo e define 
as regras a seu favor. 
O Banco Mundial entra em 
cena com uma boa 
repercussão, utilizando muito 
bem a tática de disseminação 
de crenças. 
Os prestadores privados se 
fragilizam pela incapacidade de 
preservar as regras que os 
favoreciam. 
Os planos e seguros também 
se fragilizam, já que sua opção 
de jogo - não jogar- não se 
mostrou efetiva. Contribuem 
para isso atores que entram em 
cena para lhe fazer oposição -
consumidores e médicos. · · 
O CONASS continua sem saber 
se quer jogar e, nesse caso, 
qual seria seu plano. 
O mesmo ocorre com o 
Governo Federal. 

A produção burocrática 
traveste-se de produção 
política negociada em 
comissões "representativas" 
reduzindo, em muito, o 
escrutínio público e 
disciplinando o processo 
decisório. 

O campo continua a refratar o . 
espaço social, principalmente 
pela naturalização dos 
discursos da racionalidade 
econômica e da pobreza que, 
até então, eram vistos com 
suspeição. 
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Posição dos atores sociais 

1994 
Defmição hegemônica: direito com foco na pobreza; descentralização 
como devolução parcial - social, administrativa e operacional 

Posição de indiferença 

CO ASS 

APOIO OPOSIÇÃO 

Tccno-burocracia do MS 

I I 
Tecno-burocracia ioampsiana 

Banco Mundial 

Prestadores Privados 

Planos e seguros de saúde 

Deflniçllo 
hegemônica 

Movimento Sanitário -
Consumidores .__ _ _.I Governo Federal 



PRÓXIMOS CAPÍTULOS ... 

Dilemas que os atores terão que enfrentar- aspectos e alternativas a 
considerar no plano de jogo 

No período anterior o processo discursivo utilizado pela maioria dos atores era direto e sem 
opacidades. Poucos utilizavam o discurso como estratégia. Isso muda radicalmente no período 
que segue. 

O movimento sanitário deixa de ser o articulador político do jogo pela reforma sanitária. O 
CEBES já havia, desde o início dos anos 90 perdido esse caráter, transformando-se em espaço 
para veiculação de idéias através da Revista Saúde em Debate. Crises organizacionais e 
financeiras enfraquecem também esse papel. A ABRASCO reforça, cada vez mais, seu 
objetivo de articulação acadêmica e vai alternar, possivelmente de acordo com a composição 
de sua diretoria, posições mais progressistas ou mais conservadoras com relação ao conteúdo 
da política de saúde. A Plenária Nacional de Saúde se reunirá esporadicamente, 
principalmente em mobilizações por recursos financeiros. Segundo Araújo Júnior (2000, 
p.l44) o movimento sanitário parece ter "perdido sua identidade e entregue sua bandeira para 
o Estado". "O SUS está agora nas mãos do MS, do Governo, que, de agora em diante, fala em 
seu nome e sobre política de saúde. Os principais líderes do movimento sanitário se 
dispersaram em suas próprias atividades. Ainda que muitos deles ainda sejam atores 
dinâmicos, não se articulam mais como um movimento social. Como uma grande estrela, o 
movimento sanitário desapareceu em seu buraco negro, que parece continuar atraindo para o 
vácuo as formulações alternativas para o SUS e seus problemas." 

O Governo Federal, que até esse momento não tinha um projeto para a saúde começa a tê-lo. 
O conteúdo desse projeto será definido pelas exigências de controle do gasto público, 
originárias na área econômica, e pelas idéias das agências internacionais. A entrada tardia 
desse ator no jogo tem duas conseqüências. A primeira foi a disseminação das concepções da 
reforma sanitária e a construção de suas regras básicas através da CF e da legislação 
complementar, realizadas na sua ausência. A segunda é decorrência dessa. Após tentativas 
fracassadas de mudar as regras básicas o Governo Federal precisará, para impor a própria 
concepção de reforma, aperfeiçoar sua capacidade de gerenciar significados e, portanto, de 
uso estratégico do discurso. Mas nem tudo será sutil. Para que o Estado neoliberal possa 
isentar-se da atenção aos "não pobres" é preciso dotar-se de habilidades gerenciais para 
relacionar-se com um mercado diversificado e competitivo. É preciso, portanto, reconstruir-se 
e construir esse mercado. Para fazê-lo o Governo Federal utilizará um misto de gerenciamento 
de significados e de intervenções com o uso explícito de recursos de poder. Com o sucesso de 
seu plano de jogo vai redefir suas regras e assui"llÍr a liderança inconteste. 

O CONASEMS vai se conformar com o papel de coadjuvante, ainda que não se veja desse 
modo. Os Editoriais de seu Jornal são representativos desse dilema. Nele se alternam 
afirmações de apoio acrítico a iniciativas do MS, especialmente com relação às normatizações 
sobre a descentralização, com declarações combativas em defesa da autonomia municipal e 
dos princípios do SUS. 
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O CONASS vai adquirir mais relevância na arena burocrática, como decorrência de urna 
maior importância das funções previstas para o gestor estadual no projeto de reforma do 
Governo Federal, e não por suas próprias ações. 

O CFM, as organizações representativas de consumidores e as organizações de planos e 
seguros de saúde, com especial destaque para a ABRAMGE, vão se enfrentar na arena 
política e, ao seu jeito, contribuir para que comece a se constituir o mercado tão necessário 
para a efetivação da reforma do Governo Federal. 

A tecno-burocracia sanitária, com a entrada em cena do Governo Federal, perde 
importância no jogo e acomoda-se, possivelmente pelo fato de que o conteúdo da reforma que 
se desenvolverá nesse período é compatível com suas posições. 

Os prestadores privados, apesar de sua importância para o funcionamento do SUS - cerca de 
70% dos leitos hospitalares são contratos, retraem-se no jogo. A regularização de seus 
pagamentos - garantidas pela gestão de Jatene no MS - e o avanço da descentralização 
operacional, restringem muito suas demandas e, principalmente, opções de jogo. 

O Banco Mundial continuará oferecendo idéias que são, em grande parte, incorporadas pelo 
Governo Federal. Porém, o Banco é mais ambicioso e gostaria de ver suas idéias sendo 
implementadas mais explícita e rapidamente. Ou seja, continua sendo aquele personagem que 
acredita na força do dinheiro, com a diferença de que, daqui para a frente, perceberá algumas 
limitações na estratégia centrada em seu uso, ainda que não consiga compreendê-las muito 
bem. 

Outra inovação do período que se inicia é a importância de um ator social que não é urna 
organização, mas urna personalidade. O Ministro José Serra, que assumirá o MS no início de 
1998. A presença, pela primeira vez desde 1988, de um Ministro com força própria é uma das 
expressões do novo significado que a saúde tem para o Governo Federal. A força de Serra 
decorre de suas ligações pessoais com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, de seu peso 
próprio enquanto Senador da República, de sua familiaridade com a lógica da área 
econômica. Exímio ator, mestre no uso estratégico do discurso, construirá uma imagem de 
compromisso com o SUS - aquele da reforma sanitária, ao mesmo tempo em que realizará sua 
transformação. 
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0 JOGO DA REFORMA DO SETOR SAÚDE NO GOVERNO DA SOCIAL DEMOCRACIA 

CONSERVADORA: 1995-2001 

"O programa de reformas neoliberais foi implementado - na década de 1990 - de 
forma idêntica, em toda a América Latina, e na maior parte dos países periféricos e 
endividados. Neste tempo, o que variou foram as estratégias políticas, mas o modelo 
considenido ideal foi sempre o de Felipe González, experimentado na Espanha, no 
início da década de 1980. Desde então, multiplicaram-se pelo mundo afora os casos de 
governos ou coalizões de poder neoliberais, liderados por partidos socialdemocratas, 
ou por políticos com passado de militância na esquerda, ou nas lutas contra os regimes 
autoritários( ... ). No Brasil, este papel foi cumprido pelo Partido da Social Democracia 
Brasileira (. .. ). Algumas novidades, entretanto, individualizaram o caso brasileiro. A 
primeira, foi o grande peso que tiveram os intelectuais do eixo Rio - São Paulo dentro 
deste partido. A segunda, foi a convergência que ocorreu, nesse grupo, entre um 
número expressivo de marxistas e alguns jovens defensores do liberalismo econômico, 
agora reunidos e pacificados por um mesmo diagnóstico 'internacionalista e 
intemacionalizante' das transformações mundiais do capitalismo. Seu argumento 
comum era bastante simples: a globalização era um fato novo, promissor e irrecusável 
que impunha uma política de abertura e interdependência irrestrita, como único 
caminho de defesa dos interesses nacionais num mundo onde já não existiriam mais as 
fronteiras nem as ideologias. A terceira característica original do caso brasileiro é que 
esta pequena 'fronda tucana', formada basicamente por professores e financistas, com 
fortes articulações nas finanças internacionais e no governo norte-americano, 
conseguiu reunir em 1994, em tomo da candidatura do Professor Cardoso, uma 
coalizão de forças de centro-direita extremamente ampla e heterogênea. Coalizão em 
que estiveram presentes todos os setores da burguesia e das oligarquias regionais de 
poder, que haviam apoiado e usufruído os governos militares e do ciclo 
desenvolvimentista. E que se encontravam desunidos e desorientados sem a tutela 
militar depois do fracasso de sua aventura com Collor. 
Com relação ao resto do mundo, e mesmo com relação à América Latina, pode-se 
dizer que o Brasil chegou tarde ao festim neoliberal. Mas, depois deste grande acordo 
de 1994, andou mais rápido que ninguém.( ... ) 
Melhor esquecer a economia e perguntar o que foi que se passou com o projeto de 
modernização institucional dos intelectuais tucanos. Pensavam haver descoberto a 
pólvora quando se propuseram sustentar seu projeto de modernização 'sócioliberal' 
aliados com a direita e com os 'donos do sertão', que eles consideravam atrasados e 
ignorantes, mas de baixo custo. Radomiro Tomic, político chileno democrata-cristão e 
de centro, rejeitou uma aliança fácil e vitoriosa nas eleições presidenciais de 1970, 
afirmando com coragem e contra os 'realistas' do seu partido que 'quando se governa 
com a direita, é a direita quem governa'. Foi o que os tucanos fizeram, e acabaram 
refém dos conservadores( ... )." (Fiori, 200 l, p.207-208) 

A prioridade do Governo que assume em 1995 é a estabilização da economia, 

mantendo a inflação baixa e o valor da nova moeda alto. As taxas de juros são elevadas, para 
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atrair capital internacional e aumentar as reservas nacionais e, também, para conter o crédito e 

o consumo. Essa política é complementada pela restrição do gasto público, para reduzir o 

déficit desse setor. Esse cenário implica em uma grande limitação, em termos de fundos 

públicos, para o orçamento das políticas sociais, incluindo a de saúde. Além disso, faz parte 

do acordo com o FMI a criação do Fundo Social de Emergência57
, financiado com recursos 

originários de fundos sociais e agora dirigidos para a focalização (Araújo Júnior, 2000). 

Na prática, o Plano Real define o rumo de todas as áreas do Governo Federal, 

subordinando as políticas sociais às exigências da estabilização econômica. Para que isso 

pudesse se viabilizar era preciso, evidentemente, concentrar recursos de poder tanto nesse 

nível de governo quanto, em especial, nas organizações da área econômica. Como 

conseqüência desse contexto se acentua a reforma da reforma sanitária, através de diferentes 

planos de jogo - desde o ataque frontal até a ação encoberta. A diferença com relação ao 

período anterior é que o campo da atenção à saúde passa a refratar com muito mais 

intensidade o que ocorre no espaço social. 

Adib Jatene chega ao MS sem nunca ter sido contatado por qualquer representante do 

governo antes das eleições e sem, como se sabe, ser um político com densidade própria ou 

partidária. 

Ministro Adib Jatene - Entrevista dada a Araújo Júnior (2000, p . l09): 
"Eu não discuti sobre as propostas para a saúde com o Presidente antes das eleições, nem 

recebi qualquer recomendação em termos de reforma do setor saúde ao ser convidado. 
Como Ministro, apresentei minhas idéias de reforma, que eram de dar continuidade à 

reforma em andamento, com a total implementação do SUS ( . .. )." 

Segundo Araújo Júnior (2000) essa aparente autonomia pode ser considerada como 

urna evidência da marginalidade da saúde para o Governo Federal. Portanto, não é 

surpreendente que o Ministro Jatene tenha demonstrado falta de aderência às propostas do 

Governo, especialmente com relação ao Ministério da Economia. Durante seu período no MS 

57 Instituído através de Emenda Constitucional em I o de março de 1994. 
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passa a maior parte do tempo em busca de recursos financeiros para saldar dívidas com os 

prestadores privados, especialmente hospitais. A estratégia escolhida é a de negociar 

diretamente com o Congresso a criação de uma fonte transitória de receita vinculada - o 

CPMF. A tramitação do Projeto de Lei que o institui é cercada de conflitos entre os 

parlamentares, atores sociais vinculados a organizações financeiras, a imprensa em geral e 

setores internos do próprio governo. Essa disputa repercute sobre o SUS como decorrência de 

uma "campanha" de degradação da sua imagem, iniciada pelo Jornal do Brasil em maio de 

1995. O argumento disseminado é que o problema da saúde não é a escassez de recursos 

financeiros, mas o mau gerenciamento. Parte desses argumentos se devem a notícias 

produzidas pela Associação Nacional de Auditores Médicos do MS58 (Levcovitz, 1997). Essa 

história só é mencionada para esclarecer sobre o contexto do período- o SUS estará na pauta 

do Congresso e da imprensa, mas somente com relação ao tema da fonte de financiamento. 

De qualquer forma, essa luta por recursos serve para soldar a relação da maioria dos atores 

sociais em tomo da liderança do MS, reforçando uma tendência que já se iniciara no período 

anterior. 

Três temas patravam na arena política desde meados de 1993: o da reforma 

constitucional, o da reforma do aparelho de Estado, e o da regulamentação dos planos e 

seguros de saúde. A tentativa de modificar o capítulo de saúde da CF redunda em um grande 

fracasso. A reforma do aparelho de Estado, de modo mais sutil e gradual, redunda em um 

grande sucesso. Sem dúvida alguma, sua implementação orienta as intervenções do Governo 

Federal durante esse período e, no campo da atenção à saúde, dá a direção dos principais fatos 

sociais, resultando em uma reconfiguração do campo que o afasta, em muito, das 

potencialidades inscritas na Constituição de 88. O Governo Federal também vai estar no 

centro das disputas em tomo da regulamentação dos planos e seguros de saúde. Em um 

58 Lembram deles? Os representantes da tecno-burocracia que resistiu à extinção do fNAMPS no período 
anterior. 
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pnme1ro momento motivado pela intenção de privatizar a Previdência Social e pela 

necessidade de regular a competição entre as empresas. "Estes motivos, embora interligados 

em um plano mais genérico - aperfeiçoamento do mercado e fim do Estado 

desenvolvimentista, foram articulados por organizações e atores sociais distintos, obtendo 

adesões diferenciadas das próprias instâncias governamentais." Mais tarde, com a derrota da 

proposta integrada de reforma previdenciária, o tema adquire uma relativa autonomia. A partir 

daí os debates se articulam, por algum tempo, em tomo de dois pólos: a competitividade das 

empresas e os direitos dos usuários (Bahia, 1999, p.233). Somente no momento em que o 

Governo Federal, com a nomeação de José Serra para o MS, se posiciona com uma proposta 

para aperfeiçoar o mercado da atenção à saúde, iniciará o processo efetivo de regulamentação. 

A presença de um ator poderoso, dotado de um projeto articulador para a · 

transformação do Estado brasileiro, que perpassa diversos campos sociais, toma os fatos 

produzidos nesse periodo menos atomizados. Assim, passado o episódio da Emenda 

Constitucional fracassada, a história que segue trata de fluxos que produzirão acumulações em 

dois aspectos aparentemente distintos: a normatização do SUS e a regulamentação do 

mercado de saúde. Essa aparente distinção se deve, em grande medida, ao predomínio da 

lógica sistêmica que separa o subsistema público e o subsistema de saúde supletiva, que se 

moveriam segundo regras próprias e diferenciadas. Em parte por um disciplinamento mental 

dificil de romper, em parte para facilitar a compreensão do leitor, essas duas tramas serão 

narradas em separado. O esforço de identificação das conexões entre as duas se fará a partir 

do referencial agregador da reforma do aparelho de Estado das inter-relações entre as 

definições de conceitos nesses dois espaços organizacionais. 
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A Proposta de Emenda Constitucional - PEC 32 de junho 199558 tem como 

objetivo "modificar a redação do Art. 196 da CF". 

"Autor: Executivo Federal. 
Explicação da Ementa: 

Visando substituir a idéia de universalização e gratuidade da prestação de serviços de 
saúde, como direito do cidadão e dever do Estado, por outro regime a ser estabelecido em 

lei, alterando a nova CF." 
(Brasil, 1995a) 

A iniciativa falha total e completamente! "Talvez por falta de um recurso básico -

apolO político ( ... ). Aqueles interessados em sua aprovação não prepararam qualquer 

estratégia( ... ). Enviaram a proposta escondida como parte da proposta mais ampla de reforma 

da Seguridade Social." Evidenciaram falta de conhecimento sobre a capacidade de reação e 

oposição do campo dos defensores da saúde como direito de cidadania, "parecendo haver um 

certo nível de ingenuidade, ou arrogância, ou ambos, por parte dos autores da proposta" 

(Araújo Júnior, 2000, p.170). 

Carta da Plenária Nacional de Saúde - 13 de setembro de 1995: 
"As ameaças ao direito á saúde e ao SUS se expressam também através de um conjunto de 
propostas do Executivo, em tramitação no Legislativo, que, de diferentes maneiras, buscam 

alterar as disposições constitucionais que incidem sobre o setor saúde. 
A primeira proposta refere-se à PEC 32, que modifica o Art.196 introduzindo uma ressalva, 

entre vírgulas, dispondo que 'a saúde é um direito de todos e dever do Estado garantido, nos 
termos da lei( . .. )'. Pela Constituição vigente, a saúde é direito de todos e prover as condições 

para esse direito é obrigação do Estado, sem restrição de nenhuma ordem. ( ... ) 
A universalização não é apenas um princípio de justiça. Ela é a única garantia de que os 

grupos mais pobres não serão deserdados pela política pública. Qualquer critério 
diferenciador, como por exemplo o co-pagamento, defendido a título de discriminação 

positiva dos grupos mais vulneráveis, em uma sociedade de desiguais como a nossa, será 
sempre utilizado como reforço da estratificação existente e em aumento da exclusão. ( ... ) 

As propostas de emendas constitucionais que são conhecidas como 'reforma da previdência', 
na sua essência, institucionalizam a extinção da Seguridade Social e de seu instrumento 

principal, o Orçamento da Seguridade Social. Restaurando o antigo modelo de seguro social 
( .. . ) A proposta de reforma administrativa preconiza que as organizações complexas 

prestadoras de serviço ( .. . ) deverão ser transformadas em 'organizações públicas não 
estatais'. ( . .. ) As propostas de reforma tributária que visam a reconcentração dos recursos 

financeiros na União, com perdas para estados e municípios, rompem com o pacto 
federativo descentralizado e democrático instituído em 1988, constituindo uma ameaça ao 

financiamento do SUS." 

58 Ninguém quis assumir publicamente a autoria dessa PEC. Segundo declarações dadas em entrevista de um alto 
funcionário do MS, a Araújo Júnior (2000, p.169), o texto teria sido redigido por Eduardo Jorge - Secretário da 
Presidência da República, e Murilo Portugal - Secretário do Tesouro Nacional. A mesma informação se encontra 
em Levcovtiz ( 1997). 
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Indicando que considera como inevitável a extinção da Seguridade Social, a Plenária, 

ao encerrar a Carta e sintetizar suas posições, expressa apoio à especialização de fontes 

através da PEC 16959
, "que estabelece destinação de 30% das receitas das contribuições da 

Seguridade Social e de pelo menos 10% das receitas fiscais da União, dos estados, do DF e 

dos municípios". 

Durante as audiências públicas realizadas pela Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados para analisar a PEC 32 encontram-se declarações esclarecedoras sobre os 

conceitos em disputa naquele momento, com destaque para a visualização de propostas nem 

sempre trazidas para o debate público. 

Jocélio Drummond- representante da CUT- Declaração na Audiência Pública da Comissão 
Especial sobre a PEC 32 realizada em 10 de Outubro de 1995 (Brasil, 1995b): 

"Gostaria de destacar um princípio muito caro à CUT- o próprio conceito da Seguridade 
Social que, esperamos, não mude. O segundo princípio é o da saúde como um direito de 

todos. Foi exatamente o princípio doutrinário da universalização que permitiu a expansão 
do SUS, a incorporação de um conjunto significativo de brasileiros que estavam excluídos 
( ... ). Quero apresentar uma outra possibilidade, que temos discutido na CUT. ( ... ) está se 

prenunciando, no Brasil, um modelo de atenção semelhante ao que o Banco Mundial propõe 
aos países em desenvolvimento no seu relatório de 1993, que seria, fundamentalmente, a 

idéia de uma cesta básica de saúde; não mais a idéia da atenção integral, não mais o acesso 
universal, mas uma cesta básica de saúde, na qual alguns serviços estarão garantidos, 

a lgumas patologias seriam prioritárias e as outras seriam relegadas ( . .. ), cada um teria que 
buscar seu próprio provimento conforme sua necessidade. A idéia da focalização ( . .. ) - a 
saúde não seria mais um direito de todos, garantido pelo Estado, mas o Estado cuidando 
apenas da cesta básica para uma parcela da população. ( .. . )A segunda idéia( .. . ) permite, 

através de uma conta matemática, tentar verificar quantos anos de vida e de incapacidade 
uma determinada patologia custa àquele país, para, a partir disso , numa relação de custo 

beneficio, escolher, por exemplo, entre um recém nascido que pode sobreviver ou uma 
pessoa de idade média que está precisando de um determinado transplante ." 

Gilson Carvalho- representante do CONASEMS- Declaração na Audiência Pública da 
Comissão Especial sobre a PEC 32 realizada em 22 de Outubro de 1995 (Brasil, 1995c): 

"Estão esperando no Congresso Nacional e fora dele projetos reguladores. Lembrem-se os 
senhores do Plano Básico de Assistência Médica, que está nesse Congresso, que cria um 

sistema de saúde exclusivamente para os trabalhadores e emprega a medicina de grupo e os 
planos de saúde. Isso já está no Congresso Nacional esperando pela aprovação da emenda 

constitucional. Está no Congresso o que chamo de 'SUS da Parte' ou 'SINDSUS'. O 
Executivo mandou para o Congresso proposta de criação do sistema de saúde especifico 
para atender os funcionários públicos federais , prevendo o uso de 20% do que tem sido 

recursos no SUS, privilegiando, para atender exclusivamente 8 milhões de brasileiros, o que 

59 A PEC 169 vai vagar pelo Congresso por cinco longos anos, vindo a ser aprovada em 2000 com urna redação 
muito diferente desta e com implicações pouco favoráveis ao financiamento da saúde, ainda que com apoio de 
todos os atores sociais envolvidos com o SUS. Ainda que o terna do financiamento não seja central para essa 
narrativa, o destino dessa PEC é mencionado porque representa a ruptura e o abandono, em definitivo , da luta 
pela Seguridade Social e,em decorrência, pelo modelo de Estado social. 

171 



corresponde a 5,8% da população. ( ... ) Existe o que denomino de 'Projeto Catraca' , defendido 
por figuras do Palácio e do Ministério da Fazenda, que apóiam a criação de fator moderador, 
onde vai se colocar um catraca na frente de cada unidade de saúde, de cada hospital. E ali 
se vai ter carteirinha. Conforme a carteirinha, você paga 10%, 20%, 50%, o valor que seja." 

Armando Raggio- representante do CONASS- Declaração na Audiência Pública da 
Comissão Especial sobre a PEC 32 realizada em 24 de Outubro de 1995 (Brasil, 1995d): 

"O autor da peça, inimaginável na contemporaneidade, que veio a esta Casa tendo em vista 
emendar a Constituição de 1988, é desconhecido. Parece que estamos nos primórdios da 

literatura brasileira. Ele é desconhecido, senhores. Ninguém sabe quem é o autor da 
emenda; ela é apócrifa, mas veio do Executivo que, se for responsável, deve tomar as 
providências, se são cabíveis, ainda, por retirá-la antes de cometer este ... Foge-me a 

palavra. Acho o silêncio mais eloqüente. ( ... ) 
Fazemos a hemodiálise de todos os renais crônicos ( ... ) por conta do SUS. É a única chance 
de sobrevivência, tanto dos serviços instalados para tratar dos doentes quanto dos doentes. 
Fazemos pelo SUS todos os transplantes renais deste país. Não há seguro que pague, e não 
conheço quem abra mão de fazê-lo com o patrocínio do Estado, em vez de fazê-lo por conta 

própria ( ... ). Todos os transplantados renais do Brasil tomam drogas permanentemente para 
controlar a rejeição do órgão transplantado. E essas drogas são remuneradas pelo SUS. 

De todas as políticas que uma Nação deve fazer, acredito que o SUS é apenas uma parcela. 
Mas, no Brasil, é a única ainda que tem energia para continuar caminhando na perspectiva 

da descentralização e da inclusão de todos e de cada um. ( .. . ) Nenhuma política pública 
alcança seus objetivos plenamente se ela discriminar. Ela deve ser acessível a todos, até 

porque, ela só consegue sobreviver com a participação de todos e o financiamento de todos, 
e com o princípio básico da solidariedade, segundo o qual os que têm dão mais e recebem 
menos. ( .. . ) Não podemos ser avestruzes, desconhecer que existe um mercado que também 

avança sobre a saúde. E, quanto a isso, basta que o Governo regulamente as formas de 
reaver recursos dispendidos pelo SUS ( ... ). Os seguros, a indústria da carteirinha, que se 
transforma em uma escada ao SUS, devem ser regulamentados. Não podemos continuar 
assistindo, em cada esquina, a um outdoor com o plano ideal da saúde. O plano ideal da 
saúde, em uma sociedade democrática contemporânea, é o SUS. E isto para nós é uma 

cláusula pétrea. " 

Reinhold Stephanes60- Ministro da Previdência Social- Declaração na Audiência Pública da 
Comissão Especial sobre a PEC 32 realizada em 26 de Outubro de 1995 (Brasil, 1995e): 

"Isso não fazia parte específica nem era do interesse específico da reforma previdenciária. 
Foi solicitado que esses aspectos fossem incluídos para debate, dentro do argumento de que 

o direito do cidadão, ou de todos, que é dever do Estado, deveria ter alguns limites para 
aquelas pessoas que tivessem renda elevada. Inclusive, se fosse o caso, que possibilitasse ao 
próprio Estado cobrar dessas pessoas, ou estabelecer uma outra forma de atendimento . ( ... ) 
Eu não teria razões para defender, nem para não defender essa posição. Eu apenas acolhi 
uma sugestão naquele momento, com aqueles argumentos. Agora, na medida em que haja 

uma tendência geral de não aceitação disso, eu acho que nem cabe a idéia de se tentar 
defender esse ponto de vista, pois isso não é essencial para a prática da boa saúde no país." 

Maria Elizabeth Barros - Representante da Plenária Nacional de Saúde - Declaração na 
Audiência Pública da Comissão Especial sobre a PEC 32 realizada em 26 de Outubro de 

1995 (Brasil, 1995~: 
"A sensação que tenho é que, a despeito de já termos sete anos de vigência da Constituição 

de 1988, a maior parte dos brasileiros ou, pelo menos de lideranças brasileiras, não 
conseguiu compreender a complexidade do conceito de Seguridade Social e continua 

tratando a questão com os mesmos paradigmas analíticos do sistema que o antecedeu. Na 

60 O mesmo que, na condição de Deputado Federal, apoiava a estratégia dos planos e seguros de saúde de ficar 
fora da agenda (ver Brasil, 1993j). 
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verdade, quando se fala 'o seguro social dentro da seguridade', está-se fazendo uma 
afirmação de confronto com o próprio conceito de solidariedade social. 

( .. . ) na proposta de reforma administrativa que destrói o princípio da integralidade. Isso 
também se desmonta na medida em que você separa e passa a operar por lógicas 

completamente diversas e independentes o sistema de saúde para prevenção e promoção e o 
sistema de saúde de ações curativas. É o que está contido na proposta de criação do 

Sistema Nacional de Demanda de Serviços de Saúde, que é um nome para recriar o INAMPS 
( .. . ). Não se pode analisar essa proposta como se ela fosse um acidente fortuito. Alguém a 

propôs, e acho que é mais sério que isso. Também não concordo que essa emenda seja 
bastarda, sem paternidade. Ela tem uma paternidade muito clara, foi oficialmente 

encaminhada pelo Governo." 

Luiz Carlos Bresser Pereira - Ministro da Administração e da Reforma do Aparelho de 
Estado - Declaração na Audiência Pública da Comissão Especial sobre a PEC 32 realizada 

em 31 de Outubro de 1995 (Brasil, 1995f): 
"Considero que o SUS foi o avanço mais significativo já ocorrido na área social a partir da 

redemocratização, em 1985. ( ... ) 
Dentro do quadro da administração pública, é fundamental a separação mais clara entre a 
oferta e a demanda do serviço de saúde. Trata-se de uma idéia recentemente desenvolvida, 
nos último cinco anos, na Inglaterra. Mas suspeita-se que se essa idéia foi desenvolvida na 
Inglaterra, onde o governo é conservador, ela deve ser conservadora. O que é uma tolice, ela 
não tem nada de conservadora. ( ... ) Qual seria a idéia dessa separação? A idéia é pensarmos 

na criação de um sistema nacional da demanda de serviços que venha do Ministério da 
Saúde, para cada Secretário Estadual e, finalmente, para cada município. Esse sistema teria 

verbas para comprar o serviço de saúde dos hospitais, haveria, assim, postos de saúde e 
médicos clínicos, no ãmbito dos municípios; ( ... ) o acesso não seria direto ao hospital, mas 

via sistema de demanda de serviços ( ... ). 
Fiquei surpreso, não sabia que houvesse interesse ou objetivo, por parte do Governo, de 

acabar com o sistema universal e gratuito de atendimento à saúde hoje existente no país. 
( .. . ) Procurei, então, saber qual era a origem ( .. . ). Fui informado que não visava, em 

absoluto, acabar com a universalização nem com a gratuidade do atendimento, mas sim 
poder exigir dos pacientes que tivessem convênios ( ... ) que o utilizassem para financiar 

atendimento em hospital estatal ou em hospital que seja financiado pelo SUS. ( ... ) Tenho a 
impressão que está havendo uma distorção na interpretação dada à proposta dessa 

emenda." 

José Aristodemo Pinotti - Deputado PMDB - Relatório Final da Comissão Especial sobre a 
PEC 32 em 29 de Novembro de 1995 (Brasil, 1995g): 

"Em 1990 inicia o Governo Collor, com a proposta liberal de exclusão dos direitos sociais, 
desenvolvendo políticas públicas que passam a inviabilizar os programas estatais de saúde, 
educação e moradia, através de uma redução drástica de recursos públicos para essas áreas 
e centralização do gerenciamento. Na área da saúde é implantada a NOB 91, que dá início a 
uma contra-reforma do sistema, interrompendo e desvirtuando o processo de implantação 

do SUS. O legado desse período é a desestruturação profunda do SUS. ( . .. ) Paradoxalmente, 
por cinismo, ou estratégia maquiavélica, os governos têm falado em apoio ao SUS e, ao 

mesmo tempo, culpando-o pela crise ( . .. ). Agora se deseja institucionalizar sua ruptura( ... ) 
abre totalmente o SUS à reforma administrativa do Estado que visa terminar com o público 

( ... ). O que necessitamos é a manutenção da integridade constitucional e um competente 
trabalho de reestruturação, organização e gestão do SUS, corrigindo todas as suas 

importantes mazelas." 

Ainda que a PEC 32 tenha, após o Relatório da Comissão Especial sido retirada da 

pauta pelo próprio Executivo, as declarações de Bresser Pereira naquela discussão devem ser 
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consideradas como extremamente relevantes . Indicam a sintonia da proposta de reforma com 

a agenda que vem sendo implementada e difundida internacionalmente, incluindo aí as 

mesmas premissas teóricas. Evidenciam, ao mesmo tempo, a preocupação de registrar e 

incorporar o aprendizado da década, isto é, a suavização ideológica do discurso neoliberal, 

ainda que persistam seus traços essenciais: redefinição do papel do Estado, alteração do mix 

público e privado, descentralização operacional, gerencialismo e atendimento às demandas do 

consumidor (Almeida, 1997). 

A alegada necessidade de reformar o aparelho de Estado parte do diagnóstico da 

sua crise: crise fiscal , crise do modelo de intervenção dado o esgotamento do modelo de 

desenvolvimento baseado na substituição de importações, e crise do modelo burocrático da 

administração pública. Propõe, então, reconstruir o Estado como forma de estruturar a 

govemança pela escolha de um Estado distanciado das tarefas desenvolvimentistas e de 

provisão, fortalecendo as funções de promoção e regulação do desenvolvimento. A reforma 

teria como objetivos eliminar o déficit e recuperar a poupança pública, propiciar novas formas 

de intervenção na economia e na área social, implementar um novo modelo de administração 

(Brasil, 1995g). 

Luiz Carlos Bresser Pereira ( 1995a) - Ministro da Administração e da Reforma do Aparelho 
de Estado Conferência nos seminários sobre reforma constitucional realizado com os 
partidos políticos, com o patrocínio da Presidência da República, em Janeiro de 1995: 

"Reformar o Estado ( ... ) significa completar a mudança na forma de intervenção do Estado 
no plano econômico e social, através de reformas voltadas para o mercado e a justiça social; 
( ... ) significa rever a estrutura do aparelho estatal e do seu pessoal, a partir de uma crítica 
não apenas das velhas práticas patrimonialistas ou clientelistas, mas tambêm do modelo 
burocrático clássico, com o objetivo de tornar seus serviços mais baratos e de menor 
qualidade. A Constituição de 1988 ignorou completamente as novas orientações da 
administração pública. Os constituintes e, mais amplamente, a sociedade brasileira 
revelaram, nesse momento, uma incrível incapacidade de ver o novo61." 

6 1 Observe-se o uso da pressuposição nessa construção discursiva. Não se pode deixar de perceber o tom 
arrogante da afirmação - os constituintes e a sociedade são incapazes ... Lembra uma entonação semelhante 
utilizada pelo Banco Mundial ( 1993b) no seu documento sobre o Brasil- os constituintes foram inconscientes .. . 
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Declarando a morte do "Estado Social-Burocrático" Bresser Pereira ( 1997, p.l O) 

propõe o "Estado Social-Liberal". 

"( ... ) Social porque continuará a proteger os direitos sociais e a promover o desenvolvimento 
econômico; liberal, porque o fará usando mais os controles de mercado e menos os controles 

administrativos, porque realizará seus serviços sociais principalmente através de 
organizações públicas não estatais competitivas, porque tornará os mercados de trabalho 

mais flexíveis ( ... )". 

Para viabilizar esse modelo seria indispensável a efetivação da administração pública 

gerencial, definida em oposição à administração pública burocrática. Enquanto essa última 

concentra-se no processo, em definir procedimentos para a contratação de pessoal, para a 

compra de bens e serviços, e em satisfazer as demandas dos cidadãos, a primeira "é orientada 

para o cidadão e para a obtenção de resultados, pressupõe que os políticos e os funcionários 

públicos são merecedores de grau limitado de confiança, como estratégia serve-se da 

descentralização e do incentivo à criatividade e à inovação, e utiliza o contrato de gestão 

como instrumento de controle dos gestores públicos" (Bresser Pereira, 1998, p.28). Além da 

mudança na estratégia de gerência inclui uma nova definição dos setores em que o Estado 

opera, assim como as competências e as modalidades de administração mais adequadas a cada 

um dos quatro setores, a saber (Bresser Pereira, 1998): 

• Núcleo estratégico - centro no qual se definem leis e políticas e como fazer para que estas 

sejam cumpridas (parlamento, tribunais, presidente e ministros, cúpula de servidores civis). 

• Atividades exclusivas- envolvem o poder de Estado para garantir diretamente que as leis e 

as políticas públicas sejam cumpridas e financiadas (forças armadas, agências de 

arrecadação de impostos, agências reguladoras e de financiamento, controle dos serviços 

sociais e de seguridade social) . 

• Serviços não exclusivos - todos aqueles que o Estado provê, mas que não envolvem o 

exercício do poder do Estado, podendo também ser oferecidos pelo setor privado e pelo 

setor público não estatal (educação, saúde, cultura e pesquisa científica). 
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• Produção de bens e serviços para o mercado - empresas estatais. 

São duas as principais estratégias para implementar a reforma: no que se refere às 

atividades exclusivas criar agências autônomas, no que se refere ao caso das não exclusivas, 

convertê-las em organizações sociais (Brasil, 1995g). 

Andrews e Kouzmin (1998) alertam para o modo como o paradigma do racionalismo 

econômico e a concepção centrada no mercado dominam o pensamento sobre a natureza e o 

papel do Estado, apesar do esforço discursivo de Bresser Pereira para distanciar-se das 

influências teóricas de sua proposta. 

• A Teoria da Escolha Pública propõe a expansão da analogia do mercado para a esfera 

pública. No projeto brasileiro, com exceção da segurança pública e da formulação de 

políticas públicas, todos os serviços sociais são atividades competitivas, que podem ser 

controladas não apenas através da administração pública gerencial, mas também e 

principalmente pelo controle social e pela constituição de quase-mercados. 

• Com relação à desregulação da economia, Bresser Pereira (1997, p.23) mcorpora da 

Teoria dos Custos de Transação a demonstração de que o mercado é a melhor maneira de 

coordenar o sistema econômico, apenas falhando nessa tarefa devido aos custos elevados. 

Portanto, assume que são necessários mecanismos de controle que seriam, em ordem de 

preferência: o próprio mercado, o controle social, a administração gerencial. 

• O individualismo metodológico fica evidente em mecanismos gerenciais como o contrato 

de gestão e o estabelecimento de adicionais por resultados. 

A transposição desse ideário para a "o sistema de saúde" significa, sem dúvida alguma, 

a entrada em uma nova fase- a de reforma do setor saúde62
. Ou seja, ainda que 

62 Como já foi mencionado, as expressões "reforma sanitária" e "reforma do setor saúde" possuem 
significados e implicações diferentes . A primeira se refere a processos que visam transformar a legislação e os 
arranjos institucionais de modo a proteger a saúde dos cidadãos e a propiciar um efetivo deslocamento das 
relações de poder na sociedade; a segunda enfatiza aspectos de organização do sistema de saúde para a 
racionalização dos recursos financeiros (Fleury, 2~00) . A reforma sanitária tem como referência a lógica da 
política, a reforma do setor saúde tem como referência a lógica da economia. 
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com um atraso de pelo menos uma década, o Governo Federal adere à tendência internacional 

e passa a ter um projeto para o campo da atenção à saúde. As principais medidas dessa 

tendência são sintetizadas por Chernichovsky ( 1995): separação das funções de financiamento 

e de provisão para estimular a competição entre os prestadores, propiciar a escolha dos 

consumidores e ganhos de eficiência; reduzir o papel do poder público e aumentar o papel das 

organizações privadas como provedores de serviços de saúde. 

Luiz Carlos Bresser Pereira ( 1995b) - Ministro da Administração e da Reforma do Aparelho 
de Estado - Texto intitulado "Reforma administrativa do sistema de saúde", apresentado em 

Outubro de 1995: 
"Esta é uma proposta de reforma administrativa do sistema de atendimento hospitalar e 

ambulatorial de saúde do SUS. ( ... ) O objetivo da reforma é garantir um melhor atendimento 
do cidadão através de um controle mais adequado do sistema, que garanta menores custos 
e melhor qualidade dos serviços pagos pelo Estado. Só dessa forma será possível maximizar 

os recursos públicos disponíveis e , ao mesmo tempo, garantir a moralidade do sistema. 
Visa, ainda, a racionalização do acesso ao atendimento hospitalar( ... ). Para alcançar esse 

grau maior de controle, a reforma opta por três estratégias: 
descentralização, com maior clareza na definição das atribuições e no poder de decisão das 

diferentes esferas de governo; 
montagem de um sistema de atendimento de saúde em nível municipal, estadual e nacional, 

constituído por dois subsistemas: Subsistema de Entrada e Controle e Subsistema de 
Referência Ambulatorial e Hospitalar63 ( ... ); 

montagem de um sistema de informações em saúde visando acompanhar os resultados das 
ações dos dois subsistemas mencionados, conectados em rede( .. . ). 

A idéia da criação de um Sistema de Atendimento á Saúde e sua clara separação 
operacional em dois subsistemas ( ... ) é uma proposta que viabiliza a implementação do SUS, 

ao tornar muito mais rápida e efetiva a descentralização. Nos termos aqui propostos será 
possível por parte do Estado, concentrar sua atenção na organização e funcionamento do 
Subsistema de Entrada e Controle através de cuidados básicos de saúde ao indivíduo e à 
família, com encaminhamento dos pacientes cujos problemas não forem resolvidos nesse 

nível para serem atendidos no Subsistema de Referência Ambulatorial e Hospitalar. 
( ... ) Os municípios organizarão os Entrada e Controle de acordo com uma base populacional 
e geográfica, definida segundo as diretrizes gerais do MS ( ... ). Haverá adscrição de clientela 

às unidades locais e aos médicos de saúde da família, vinculados à Prefeitura. Essas 
equipes serão responsáveis pela execução das ações de saúde da família, normatizadas pelo 

MS ( . .. ). Caberá ao Subsistema de Entrada e Controle credenciar e contratar serviços dos 
hospitais que competirão, em termos de qualidade e custo de serviços. O Subsistema de 
Referência Ambulatorial e Hospitalar será dotado de normas elaboradas pelo MS, CITe 

CIB's , e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde." 

63 Trata-se exatamente da divisão criticada por Maria Elizabeth Barros (Brasil 1995e) na Audiência Pública de 
3 1 de outubro. A diferença é que Barros chamou o "Subsistema de Referência Ambulatorial e Hospitalar" de 
"Sistema Nacional de Demanda de Serviços de Saúde" . É possível que essa última denominação tenha circulado 
em um primeiro momento . Elias (200 1 b ), como já foi referido, critica a separação entre atenção básica e frações 
de média e alta complexidade, indicando que essa separação favorece o subsídio público da primeira pela 
remuneração per capita, enquanto se preserva, para a segunda, a remuneração pela produção. 
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Luiz Carlos Bresser Pereira ( 1996) - Ministro da Administração e da Reforma do Aparelho de 
Estado- Artigo publicado no Jomal O Globo, em Agosto de 1996: 

"A velha estratégia de montar planejadamente um sistema de oferta de serviços hospitalares 
e ambulatoriais hierarquizado e regionalizado jamais funcionou. ( ... )A nova idéia é 

concentrar os esforços do govemo no financiamento e no controle desses serviços, ao invés 
do seu oferecimento direto pelo Estado.( ... ) As idéias força do novo sistema são: (1) tetos 

fisicos e financeiros de gastos em saúde distribuídos de acordo com a população do 
município e não com os hospitais existentes, após ampla negociação entre a União, os 
estados e os municípios; (2) maior responsabilizaçâo dos prefeitos e govemadores pela 

saúde; (3) prioridade para a medicina sanitária e preventiva; (4) municipalização do controle 
dos hospitais, desde o seu credenciamento, até aprovação das contas; (5) prioridade na 

capacitação das prefeituras para desenvolver seus sistemas básicos de atendimento básico, 
que serão a porta de entrada para os hospitais e ambulatórios especializados; (6) entrega do 

Cartão Municipal da Saúde para cada cidadão." 

Também faz parte da proposta de reforma administrativa a transformação dos 

hospitais públicos em organizações sociais - entidades jurídicas de direito privado com 

atribuição de prestar serviços. Podem ser constituídas na forma de fundação ou de sociedade 

civil sem fins lucrativos, habilitando-se à administração de instalações e equipamentos 

pertencentes ao Poder Público e ao recebimento de recursos orçamentários para seu 

funcionamento. A relação entre a organização e o Estado é regulada por compromissos 

definidos em Contrato de Gestão, que explícita objetivos, metas e indicadores de desempenho. 

Também faz parte da reforma a criação de Agências Executivas - autarquias ou fundações 

integrantes da administração pública federal, responsáveis pela execução de serviços que, pela 

sua natureza, devam ser prestados exclusivamente pelo Estado. As agências têm, com relação 

as demais autarquias e fundações, uma margem maior de autonomia e os controles 

procedimentais são substituídos por controles de resultados (Brasil , 1996). 

Encontra-se, nessa proposta, a concepção do Estado neoliberal e a 

descentralização sob diversas formas: delegação para agências autônomas, devolução 

parcial para estados e municípios, privatização através das organizações sociais. O tipo 

de descentralização é predominantemente operacional, segundo o referencial da teoria 

da agência; mas também administrativa, como instrumento de governabilidade; 
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As reações à proposta de reforma do setor saúde restringem-se à oposição às 

organizações sociais, especialmente no âmbito do Conselho Nacional de Saúde. 

Parecer assinado pelo Presidente do CONASEMS- Gilson Cantarino O'Dwyer (1996): 
"A instituição de organização social prenuncia a desestatização mediante delegação de 

funções administrativas públicas para que sejam executadas por outras entidades que não o 
próprio Estado. ( .. . ) Reafirmo a citação de Guido Ivan de Carvalho e Lenir Santos: 'Aqui vale 

também dizer, de duas uma: ou os serviços são públicos (controle, fiscalização, 
normalização geral, assistência técnica, etc.) e não podem ser delegados a entidades 

privadas (a quem falta jus imperiz) ou eles não são privativos da administração e, nesse caso, 
não precisaria o Poder Público criar uma entidade para executá-los, bastando deixar à 

iniciativa privada.' É assim que submetemos à apreciação deste Conselho. " 

Jocélio Drummond - representante da CUT - Declaração na 61 o Reunião Ordinária do 
Conselho Nacional de Saúde, nos dias 4 e 5 de Dezembro de 1996 (Brasil, 1996): 

"O Ministério da Saúde vem participando das discussões sem trazer a informação ao 
Conselho. ( .. . ) A proposta trata como autonomia o estabelecimento de concorrência na área 

da saúde, lógica das organizações privadas, o que significa a extinção do SUS, sem 
eqüidade, universalidade e gratt,lidade." 

O Conselho Nacional de Saúde decide criar um Grupo de Trabalho64 para analisar o 

projeto de reforma do aparelho de Estado, solicitando que o Governo Federal não tome 

qualquer decisão a esse respeito pelo prazo de cento e oitenta dias (Brasil, 1996c ). Em maio 

de 1997 a Plenária do Conselho aprova, por unanimidade, o Parecer desse Grupo de Trabalho 

que analisou somente a proposta de criação das organizações sociais para substituir hospitais 

públicos, tendo se posicionado contrariamente à sua implementação em serviços de saúde. 

Parecer do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 1995a): 
"1) É necessária maior flexibilidade na gestão das unidades de saúde. 

2) Já existem alternativas legais tais como autarquias, fundações, e empresas públicas 
capazes de permitir essa maior flexibilização sem necessidade da criação de um novo ente 

jurídico. 
3) Há vários aspectos na proposta das OS que são conflitantes com as disposições 

constitucionais. 
4) O processo de qualificação das OS é discricionário, cabendo exclusivamente ao MS no 
ámbito da União, a indicação dos grupos que virão a constituir as referidas organizações. 
5) A proposta das OS não explicita as formas de relação entre os diferentes segmentos da 

clientela (SUS, convênio , seguro, etc .. . ) podendo colocar em risco os princípios da 
universalidade, integralidade e eqüidade. 

6) A proposta das OS não leva em conta a organização do SUS principalmente no que 
respeita às instáncias de controle social e direção única do sistema, não prevê mecanismos 
de subordinação aos gestores municipais ou estaduais por parte dessas organizações. ( ... )" 

64 Composto pelos representantes do CONASEMS, dos profissionais de saúde, do Ministério do Planejamento e 
Orçamento, da Comunidade Científica e Civil, ABRASCO, e da Federação Nacional das Associações de 
Diabetes. 
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A posição do Conselho Nacional de Saúde é um dos fatores que impediu a 

transformação dos hospitais públicos federais em OS. Essa forma de organização vem sendo 

implantada em alguns serviços estaduais, como em hospitais de São Paulo. Infelizmente, o 

Conselho não se posicionou sobre o "projeto de reforma do sistema de saúde" como um todo, 

embora ele fosse público. Talvez por isso, não tenha sido capaz de perceber a relação entre a 

NOB 96 e esse projeto65
. 

Luiz Carlos Bresser Pereira - Entrevista dada a Araújo Júnior (2000, p.l78): 
"Uma vez fui convidado para dar uma palestra no Conselho Nacional de Saúde. Fiz uma 

exposição sobre minhas idéias e pontos de vista sobre reforma do setor saúde e como elas 
aparecem na NOB 96. Quando eu terminei, um membro do Conselho me perguntou- 'Você 
está insinuando que foi quem formulou a NOB 96? Porque não foi! Nós flzemos isso!' Ao que 

eu respondi, muito feliz- 'É claro que vocês a formularam, eu só dei uma ajudazinha.' Eu 
não estava interessado nessa disputa. Estrategicamente era muito mais importante que eles 

assumissem a proposta." 

Almeida (1999, p.279) reconhece na Norma Operacional Básica de 1996- NOB 96 

- um "importante ponto de inflexão" no processo de reforma: "explícita a reversão do 

direcionamento anterior, com a retomada e fortalecimento do papel dos estados na 

coordenação e condução dos sistemas estaduais de saúde, que incluem os sistemas 

municipais, e privilegia uma determinada reorganização do sistema, centrada na atenção 

básica e nos programas seletivos, que pela forma como vem sendo implementados tendem a 

fortalecer a focalização preconizada pelos organismos financeiros internacionais". 

65 "A Secretaria Executiva da Câmara de Política Social da Casa Civil organizou vanas reuniões com a 
participação da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, do IPEA, do MARE, e do MS para 
'harmonizar' a posição do governo quanto à NOB . O próprio Presidente da República protagonizou reunião sobre 
o mesmo tema com os ministros da Fazenda, do Planejamento, da Administração e Reforma do Estado e da 
Saúde. As conclusões de 'ambos' os fóruns apontaram para o estímulo às 'inovações' introduzidas pela NOB, 
desde que as mesmas não implicassem na elevação dos gastos federais em saúde." (Levcovitz, 1997, p.225) 
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Norma Operacional Básica 01/96 (Brasil, 1996d) 

Define duas modalidades de habilitação para os municípios: gestão plena da atenção básica e gestão 
plena do sistema municipal; e duas para os estados : gestão avançada do sistema estadual e gestão 
plena do sistema estadual. 
Cria o Piso da Atenção Básica - PAB: montante de recursos financeiros para o custeio de 
procedimentos e ações de atenção básica, de responsabilidade tipicamente municipal. O PAB é 
composto de uma parte fixa e uma variável. A parte fixa é definida pela multiplicação de um valor per 
capita nacional pela população de cada município e transferido automaticamente ao fundo municipal 
de saúde, conforme condições estipuladas. A parte variável é opcional, estando condicionada a que o 
município execute ações e serviços definidos pelo MS. 
Estabelece, também, um incentivo financeiro para o Programa de Saúde da Família e para o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde66

. 

Cria também mecanismos para transferências para os estados: fração assistencial especializada, teto 
financeiro global do estado e um índice de valorização de resultados . 

No Quadro 1 O se encontra uma comparação entre as propostas do MARE para a 

reforma do sistema de saúde e o conteúdo da NOB 96. 

PROPOSTA DO MARE NOB 96 
Transferência de fundos para o pagamento de A descentralização operacional avança nessa mesma 
tratamento hospitalar através dos municípios, com a direção, ainda que somente o PAB seja definido de acordo 
intermediação dos governos estaduais e de acordo com a população dos municípios . 
com a população. 
Descentralização com clara definição de Enfatiza o papel das Secretarias Estaduais no 
responsabilidades entre os entes federados . relacionamento entre os sistemas municipais e define as 

funções do MS na coordenação das relações 
interestaduais. 

Municipalização do controle dos hospitais- da Prevista para os municípios que assumem a gestão plena 
contratação ao controle das contas. do sistema. 
Prioridade para o desenvolvimento do sistema de Expressa literalmente na Norma. 
atenção básica. 
Priorização da medicina preventiva e sanitária. Criação do PAB e dos incentivos, inclusive para o PACS 

e o PSF. 
Transformação dos hospitais públicos em OS's. Não é mencionada na NOB . 
Sistema de informação integrado em rede com um Cartão SUS. 
cartão para cada cidadão. 
Subsistema de entrada e controle - organizado pelos Não é mencionado na NOB, mas suas bases estão 
municípios, segundo diretrizes do MS, para cuidados lançadas. 
básicos ao indivíduo e à farrúlia . 
Subsistema de referência ambulatorial e hospitalar- Não é mencionado na NOB, mas suas bases estão 
credencia e contrata hospitais em competição lançadas. 
(qualidade e custos) . 

Quadro 10- Comparação entre as propostas doMARE e a NOB 96 (inspirado em Araújo Júnior, 
2000, p. l86) 

66 A NOB 96 só começará a ser implantada em 1998, quando os valores de repasse tinham a composição descrita 
a baixo. 
• PAB parte fixa : US$ 5,74/habitante/ano. 
• PAB parte variável : Vigilância Sanitária - US$ O, 14; Carências Nutricionais - US$ 103,00/criança/ano; 

Assistência Farmacêutica- 0,57/habitante/ano. 
• Programa de Agentes Comunitários de Saúde- US$ 1 264,37/equipe/ano; Programa de Saúde da Farrúlia

US$ 1 609,20/equipe/ano. 
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A proposta da NOB foi apresentada e debatida no Conselho Nacional de Saúde em 

cmco reuniões ordinárias e duas extraordinárias, e na CIT em oito ordinárias e inúmeras 

extraordinárias. Mais uma vez, o consenso sobre os aspectos fundamentais é impressionante -

a voz mais preocupada é a do representante da CUT, que não tem força no campo. De um 

modo geral as discussões se reduzem a aspectos pontuais67 ou operacionais, ou a temas já 

superados (como o papel da CITe da CIB's em relação ao dos Conselhos). 

Jocélio Drummond- Representante da CUT- 52a Reunião do Conselho Nacional de Saúde 
em Fevereiro de 1996 (Brasil, 1996e) : 

"O documento apresentado avança com relação à NOB 93 no aspecto da definição das 
competências entre estados, municípios e União, porém discorda da abordagem do papel 

dos conselhos e das comissões Intergestoress. Questiono o fato das Comissões 
Intergestoress não encaminharem todas suas decisões aos Conselhos. Manifesto 

preocupação quanto ao encaminhamento( ... ), tenho dúvidas se a transformação das 
Intergestoress em Comissões Técnicas seria a melhor solução." 

As poucas considerações sobre aspectos centrais da proposta são muito frágeis, com 

explicações também frágeis sendo facilmente aceitas. 

53a Reunião do Conselho Nacional de Saúde em Março de 1996 (Brasil, 1996g) : 
"Conselheiro Pio la alertou para o excesso de fatores de estímulo. ( . .. ) Dr. Eduardo Levcovitz 

explicou que os incentivos citados eram propostas iniciais, refletindo prioridades de políticas 
do MS." 

O movimento municipalista da saúde expressa sua aposta na NOB 96, ainda que faça 

ressalvas ao destaque que se anuncia para o gestor estadual. 

Editorial -Jornal do CONASEMS em Janeiro de 1996a: 
"Ainda este ano a NOB 96 deverá contemplar a verdadeira regionalização defendida para o 
SUS: um processo com ênfase na municipalização e com regionalização e hierarquização 

ascendentes." 

67 
A transcrição que segue dá uma idéia do quão pontual pode ser a análise de um documento. "Após leitura da 

parte geral sobre diretrizes, iniciaram-se os pronunciamentos: Dr Seixas discorda do termo 'cidadania' no 1 o 

parágrafo dizendo, após explicações, que a palavra correta seria 'civilidade' . Ainda nesse parágrafo pediu para 
substituir a expressão 'através de um' pela proposição 'por'. Conselheiros Zilda e Jocélio expuseram, após 
definições, o porquê da colocação da palavra cidadania, ficando decidido a seguinte redação - 'os ideais 
históricos da cidadania' . Conselheiro Mozart sugeriu as seguintes modificações: substituição do termo 'diretrizes' 
por 'apresentação', que começasse pelo 6° parágrafo, defmindo a NOB logo no início, inclusão de 'e do DF' após 
'por parte do poder público, e substituição do termo 'munícipes' por 'habitantes'. Conselheiro Jocélio sugeriu que 
ainda no 6° parágrafo, após a palavra 'munícipes' fosse acrescentada a expressão 'avançando na consolidação e 
princípios do SUS' ." ss• Reunião do Conselho Nacional de Saúde em Agosto de 1996 (Brasil, 1996t). 
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Texto publicado no Jomal do CONASEMS em Janeiro de 1996a: 
"Alguns princípios básicos devem ser reassegurados (na elaboração da NOB). A base da 

descentralização são os municípios e o estado, cada um com as competências que a lei lhes 
oferece e não instâncias intermediárias administrativas criadas dentro do estado e 

denominadas regionais, assumindo o comando como se houvesse gestão regional como uma 
esfera de govemo. A descentralização na gerência do SUS é aquela prevista na Constituição: 

a descentralização com ênfase na municipalização e com regionalização e hierarquização 
ascendentes. É inaceitável qualquer proposta, que sob o escudo de uma visão distorcida de 

regionalização, defenda a estadualização do SUS ( ... )." 

O que terá se passado entre esses textos e o que segue? 

Editorial no Jomal do CONASEMS em Agosto de 1997: 
"No processo de implementação da descentralização das ações e serviços de saúde a NOB 93 
foi fundamental enquanto reforço nos princípios do SUS ( ... ).A NOB 96 aperfeiçoa a gestão 
do SUS e aponta para uma reordenação no modelo de atenção à saúde e rede:fine: os papéis 

de cada esfera de govemo; os instrumentos gerenciais para que municípios e estados 
superem o papel de prestadores de serviços e assumam seus respectivos papéis de gestores 

do SUS; ( ... )os vmculos com os usuários, privilegiando os núcleos familiares e comunitários, 
criando condições para participação social. 

Como não poderia deixar de ser, os gestores estaduais deixam claro seu apoio. 

Texto publicado no Jomal do CONASS em Agosto de 1996: 
"( ... )a nova NOB vai potencializar a visão do Sistema na integração das três instâncias 
govemamentais ( ... ). V ai recuperar o papel do estado como gestor regional da unidade 

federada, como promotor de políticas específicas voltadas para a realidade epidemiológica e 
social da população. Os estados estão diante do desafio de não ser apenas um distribuidor 

de bens e serviços de assistência à saúde, mas um fazedor de políticas de saúde." 

A proposta da NOB foi debatida na 1 oa Conferência Nacional de Saúde, com algumas 

crítica e a solicitação de trinta dias para que fo em apresentadas propo ições para sua 

reforrmulação. Se essas foram apresentadas não modificaram a NOB em qualquer aspecto 

relevante. 

A NOB 96 representa um avanço na segmentação da população alvo, uma aposta 

na focalização através do PSF, principalmente. Expressa um projeto de 

desenvolvimento parcial, com descentralização operacional e administrativa para os 

estados; tem a teoria da agência como referência para a relação entre os entes federados. 

A 10a CNS foi realizada em Setembro de 1996, sob o tema "Construindo um 

modelo de atenção à saúde para a qualidade de vida" . Participaram 1.260 delegados vindos 
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das Conferências Estaduais, delegados das entidades nacwnats, 351 convidados e 1.341 

observadores . "Pode-se dizer que ela deu início ao tratamento das necessidades específicas de 

saúde de diversos setores sociais, sem, no entanto, conceber tais necessidades como direitos à 

saúde." (Rodrigues, 1999, p.92). Assim, o Relatório Final inclui uma série de deliberações 

sobre saúde do trabalhador, da mulher, da criança e do adolescente, da terceira idade, dos 

povos indígenas, de portadores de deficiência, saúde mental e saúde bucal. Esses temas são 

tratados como orientações programáticas, com conteúdos predominantemente técnicos e 

administrativos. A Carta da Conferência (Brasil , 1996m) apresenta um tom defensivo. 

"Sob o discurso da 'modernização' estabelece-se, de fato , o 'Estado mínimo' para as políticas 
sociais, e o 'Estado Máximo para o grande capital financeiro nacional e internacional. Essa é 

a lógica que encontra-se por trás do atual projeto de Reforma Administrativa e do Estado, 
que transfere para as leis de mercado e órgãos privados a responsabilidade de atender os 

direitos de cidadania. A nossa 'modernização e a nossa Reforma Administrativa e do Estado · 
são outras: não abrem mão do controle da inflação, mas não abrem mão, também, do 

avanço das políticas sociais de proteção pública da cidadania e da retomada do 
desenvolvimento sócio-econômico, de melhor distribuição da renda e do acesso universal a 

todos os serviços que garantem a qualidade de vida e bons níveis de saúde." 

O item "Saúde, cidadania e políticas públicas", do Relatório Final (Brasil, 1996m) é 

um manifesto anti-neoliberal, com deliberações explícitas pela saúde como um direito e 

contrárias à sua mercantilização. Quando as deliberações entram em aspectos relativos à 

implementação do SUS, o tom não é mais tão enfático, mas expressa discordância com a 

forma como o Governo Federal vem conduzindo o processo. Ou, ainda, expressa receios 

quando a alguns desdobramentos. 

"O MS e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde devem promover amplos debates 
com os Conselhos de Saúde para definir as necessidades de implantação do PACS e do PSF. 

A definição da forma de execução destes programas não deve ser central e vertical, o que 
fere os preceitos constitucionais, a legislação do SUS e a autonomia dos municípios. As 

Secretarias que tem equipes do PACS e do PSF devem integrá-las ao Sistema Municipal de 
Saúde, garantindo a atenção integral à saúde. ( .. . ) 

Deve ser revisto o artigo da NOB 96 que propõe incentivos financeiros para os municípios 
desenvolverem PSF e PACS, tendo em vista que, desta maneira vertical, os municípios que 
adotarem tais estratégias como forma de receber recursos, estarão desrespeitando o direito 
de cada Conselho Municipal de Saúde de decidir sobre a necessidade ou não de adotá-la na 
realidade local. ( ... ) A verba não deve ser subordinada a implantação de programas definidos 

nos gabinetes, de cima para baixo, como o PSF e PACS. ( .. . ) 
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O cartão SUS não poderá de forma alguma servir para restringir a assistência e sim 
deve garantir a universalidade e o acesso ao SUS em todo o território nacional respeitadas a 

territorialização e a referência e contra-referência." 

Enquanto isso aparecem, no espaço efetivamente deliberativo - a CIT, algumas 

preocupações, ainda que tênues. Segundo Levcovitz (1997, p.223), na época diretor da 

Secretaria de Assistência à Saúde do MS, encarregada de coordenar a elaboração da NOB, "a 

denominação Piso Assistencial Básico produziu, inicialmente, certo desentendimento nas 

negociações na CIT por sua associação indevida com a proposta da 'cesta básica' do Banco 

Mundial" . Chama a atenção, novamente, que as associações até são feitas , mas as explicações, 

por mais singelas que sejam, são rapidamente aceitas. "Foi plenamente superado pela 

explicitação do P AB como modalidade de financiamento da atenção básica, sempre associado 

à garantia de acesso da população aos demais níveis de complexidade da assistência à saúde." 

Terá sido por essa "suspeição" que a denominação foi alterada para Piso da Atenção Básica? 

Por falar no Banco Mundial, um parênteses para registrar sua presença. No final de 

1996 é finalizado um acordo entre este, o BID e o MS- o Projeto REFORSUS . Recursos do 

Banco Mundial - US$ 300.000.000,00 e do BID - US$ 350.000.00,00 compõem um fundo a 

ser gerenciado pelo MS através do Banco do Brasil. Segundo Levcovitz (1997, p.231), o 

objetivo foi "dotar o MS de um poderoso instrumento estratégico para organização do SUS" . 

Esse mesmo autor, na época dirigente do MS, relata: "Essa cacofônica denominação de 

Projeto REFORSUS decorreu de longas negociações entre o MS -que enfatizava o caráter de 

'reforço' ao SUS- e as agências internacionais- que propunham a 'reorganização' do SUS." As 

ações realizadas pelo Projeto foram : readequação fisica e tecnológica da rede assistencial 

pública e privada, apoio ao PSF, ampliação e melhoria da qualidade da rede hematológica e 

hemoterápica, e dos laboratórios de saúde pública, apoio à estruturação de uma rede nacional 

de informações e avaliação, capacitação dos gestores públicos, apoio a iniciativas para 
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garantia da qualidade dos serviços. Segundo o próprio Banco Mundial (World Bank, 1998, 

p.5) os seus objetivos não foram atingidos68
. 

"O objetivo era, através do desembolso de recursos financeiros, desenvolver serviços de 
saúde capazes de competir entre si. Outro objetivo era melhorar a eficiência do sistema pela 

mudança no sistema de pagamento do governo, de modo que médicos e hospitais fossem 
pagos de modo diferenciado pela provisão de serviços mais custo-efetivos. Infelizmente, a 

estratégia não funcionou ." 

Outro desvio antes de retomar à história da normatização do SUS. No início de 1997 o 

Presidente Fernando Henrique Cardoso faz um discurso no Conselho Nacional de 

Saúde (Brasil, 1997a). Além de não ser usual a presença do Presidente, não se pode deixar 

passar a oportunidade de registrar a existência, finalmente, de um projeto do Governo Federal 

para o campo da atenção à saúde, nas palavras de seu dirigente máximo. 

"Eu tenho insistido, perante o país e perante o Parlamento sobre a importãncia das reformas 
estruturais, sem as quais é dificil sustentar, a longo prazo, o valor da moeda e o crescimento 
da economia. Nesses anos temos tido crescimento da economia. Nós esperamos que, até 99, 
contando de 93, tenha havido um crescimento real de 25%. Mas tudo isso depende, ainda, 

da nossa capacidade de convencer o país de que há algumas reformas que se impõem, entre 
elas a da administração e a da previdência. ( ... ) 

Há, portanto , que consolidar o SUS. Por que? Porque ele foi planejado e eu fui parte da 
Assembléia Nacional Constituinte69 ; participei dessa discussão para, precisamente, ser um 
instrumento de descentralização e de municipalização. E a função do Governo Federal será, 

68 Os programas financiados , até então, pelo Banco, no Brasil, foram os que seguem, com comentários 
avaliativos do Banco Mundial (World Bank, 1988, p.2-5). 
• Saúde da criança e nutrição - apesar dos esforços do MS e das agências doadoras, a melhoria obtida em um 

primeiro momento na região Nordeste não foi continuada. 
• Saúde reprodutiva da mulher e fertilidade - apesar da grande redução na taxa de fertilidade (5,8 em 1970 

para 2,3 em 1996) os métodos mais utilizados são danosos a saúde (anticonceptivos e esterilização das 
mulheres) e a taxa de cesarianas está entre as mais altas do mundo. 

• Projeto de serviços básicos de saúde no Nordeste- com duração de 15 anos, foram construídas unidades de 
saúde, apoiada a melhoria da gerência e a capacitação em programas para crianças e mulheres. Enfatizou a 
construção e a aquisição de equipamentos médicos; foi bem sucedido ao ampliar o acesso, mas não 
modificou o modelo de atenção básica dentro do sistema. 

• Projeto de controle de doenças infeciosas e parasitárias - Não reduziu sua incidência da malária em 
Rondônia. Já o Programa Nacional de Prevenção e Tratamento da AIDS foi bem planejado e efetivamente 
implementado; não sendo possível afirmar se o projeto reduziu a taxa de aumento na incidência da doença. 

• Doenças crônicas e degenerativas - Estudos analíticos identificaram prioridades para melhorar a saúde do 
adulto , incluindo saúde materna e o desenvolvimento de hábitos saudáveis. O Banco foi , no entanto, incapaz 
de desenvolver projetos com o governo do Brasil para enfrentar esses problemas. 

• Promoção da reforma do setor saúde - Apoio à descentralização através do Projeto de Saúde Básica do 
estado de São Paulo, teve impacto limitado devido à não consideração das complexidades da política 
es tadual e das relações entre governos federal e estadual. 

69 Aquela mesma adjetivada de "incapaz" pelo seu Ministro, e de "inconsciente" pelo Banco Mundial. 
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crescentemente, a definição de políticas, a transferência de recursos, a fiscalização do uso 
desses recursos e a inovação de procedimentos nesta matéria.( ... ) 

Há uma tarefa imensa a ser cumprida pelo SUS. Essa descentralização não é fácil. Ela 
implica uma negociação penosa.( ... ) 

E há um problema de gestão, que eu acredito que daqui para a frente, os problemas 
brasileiros- e isso é positivo- serão menos os de recursos e mais os de gestão. Supondo a 
estabilidade da moeda, supondo uma taxa de crescimento econômico, supondo a correção 
no uso do dinheiro público, a questão passa a ser de gestão. E ai também não basta haver 
conselhos, não basta falar em nome da democracia. É preciso ter competência, porque o 

povo não quer saber se a decisão foi muito debatida ou pouco debatida. Ele quer saber se 
resolveu ou não . ( .. . ) 

Lá no Ceará, numa pequena cidade chamada Iracema, almocei na casa de um habitante da 
cidade, visitei com os agentes comunitários pessoas que estavam sendo atendidas nas suas 
próprias residências, e se vêem os resultados quase que de maneira imediata, através desse 

procedimento dos agentes comunitários de saúde, porque grande parte dos problemas de 
saúde da população brasileira tem a ver com a pobreza, tem a ver com a miséria, tem a ver, 

portanto, com a reconstrução de situações, às vezes, até mínimas de vida. ( ... ) 
Os que têm recursos, crescentemente usarão outros mecanismos, e os seguros de saúde, 

mecanismos existentes em todas as sociedades é que deverão, por conseqüência, diminuir o 
peso sobre o SUS. O que não é justo é que esse peso recaia também sobre o SUS, porque aí 

o que se estará fazendo é uma coisa oposta à eqüidade, utilizando recursos que deveriam 
ser para os que não têm para aqueles que têm. Eu acho que os que dispõem de recursos 
não têm porque apelar para a gratuidade da saúde, se eles têm condições de pagar um 

seguro. Não se pode, em nome de um valor abstrato, prejudicar a maioria mais carente e 
mais p obre." 

Está tudo dito, basta querer ouvir: a subordinação à economia; a nominalização e 

a voz passiva na retórica da inevitabilidade ("as reformas que se impõem"); a 

centralização das funções políticas e administrativas; a paciência para negociar até 

chegar a um acordo desejável; o desprezo pelas instâncias de participação popular (e à 

descentralização social) e a valorização do gerencialismo pragmático; a focalização; a 

saúde como mínimo social ou bem de consumo, não como direito de cidadania. 

Deve ter sido a tal "negociação penosa" que atrasou a implementação da NOB até 

1998. Nesse intervalo o MS editou inúmeras Portarias70
, todas aprovadas pela CIT. Algumas 

das divergências podem ser identificadas, p. ex., nas críticas do CONASEMS à existência de 

duas contas, uma para o P AB e outra para os demais procedimentos, o que iria ferir o 

70 Três Portarias do dia 18 de Dezembro de 1997 regulamentam o modelo de atenção básica: a PT n° 1882 
regulamenta a composição do PAB variável bem como os incentivos ao PACS e ao PSF; a PT n° 1886 aprova as 
diretrizes e nonnas para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e PSF; a PT n° 1885 define o montante 
de recm os destinados aos incentivo que compõem o P AB variáveL para o PACS e PSF. A PT no 157 de 19 de 
Fevereiro de 1998 define os critérios de distribuição dos incentivos para o PACS e o PSF, bem como os 
requisitos para a qualificação dos municípios: a PT n° 2101 de 27 de Fevereiro de 1998 estabelece as metas 
físicas e financeiras dos estados referentes a esses incentivos. A PT n° 3122 de 2 de Julho de 1998 estabelece os 
valores dos incentivos do PACS e do PSF. 
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princípio da gestão plena do sistema (Brasil, 1998a). O fato é que essa situação não foi 

alterada sendo, pelo contrário, aprofundada mais adiante. No fim, tudo indica, parece que o 

pragmatismo, ou o cansaço, venceu as resistências. 

Editorial - Jornal do CONASEMS 1998: 
"A descentralização é uma estratégia de construção de um novo modelo de atenção ã saúde 

da população brasileira, definido nas regras que compõem a legislação do sistema único, 
mas suficientemente flexível a adaptação às realidades locais . O objetivo final da construção 

do SUS é o da plena autonomia municipal, com garantia de acesso de toda população 
brasileira ao atendimento( ... ) O paradigma da promoção da saúde, historicamente 

defendido pelo CONASEMS não implica em ruptura entre atenção básica e assistência 
integral, sendo esta a verdadeira NOB 96, compromisso comum dos gestores federal, 

estadual e municipal." 

A resposta dos municípios às propostas de habilitação da NOB 96 foi imediata. Ao 

longo do ano de 1998 93,4% dos municípios se habilitaram em alguma das modalidades de 

gestão, sendo 4.665 na gestão plena da atenção básica e 478 na gestão plena do sistema 

municipal de saúde. Apenas 363 municípios do país não estavam habilitados para a gestão do 

SUS. Em setembro de 2000 esse número era de apenas 521 . Segundo informações do MS 

(Brasil, 2000), no final de 2000 143 .718 agentes comunitários de saúde estavam atuando em 

4.588 municípios (em 1994 havia 29.098 agentes em 879 municípios). Com relação ao PSF, o 

incremento é ainda maior: 328 equipes, em 1994, para 10.025 equipes em 3.055 municípios, 

no final de 2000. Indicativos de sucesso para o plano de jogo do Governo Federal, sem dúvida 

alguma! 

Conjunto de ações que compõem a atenção básica, definida em 
Portaria do MS em 13 de novembro de 1998 (Brasil, 1999a) 

A atenção Básica é definida com um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no 
primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a prevenção 
de agravos, o tratamento e a reabilitação. 
São especificadas e detalhadas as responsabilidades dos municípios com relação às ações dirigidas 
a toda a população: educação em saúde; focalização sobre os grupos e fatores de risco 
comportamentais, alimentares ou ambientais; investigação de casos de notificação compulsória e 
procedimentos para interromper a cadeia de transmissão; controle da qualidade de produtos e 
serviços; controle da qualidade da água para consumo; atendimento às pequenas urgências médicas 
e odontológicas demandadas na rede básica . 
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São especificadas e detalhadas as responsabilidades dos municípios com relação às ações dirigidas 
a grupos específicos da população: incentivo ao aleitamento materno; combate às doenças 
preveníveis por imunizações; combate às carências nutricionais priorizando as faixas etárias O a 5 e 
mais de 60 anos; controle das infecções respiratórias agudas priorizando de O a 4 anos e mais de 60; 
controle de doenças diarréicas priorizando de O a 4 anos; controle do crescimento e do 
desenvolvimento priorizando de O a 14 anos; higiene bucal de O a 14 anos; procedimentos cirúrgicos 
e restauradores em odontologia de 5 a 14 anos; controle do pré-natal e do puerpério; controle do 

' câncer cérvico-uterino e de mama; planejamento familiar; assistência básica aos acidentados e 
portadores de doenças do trabalho, notificação dos agravos e riscos relacionados ao trabalho; 
controle e tratamento dos casos de hanseníase e tuberculose; controle e tratamento de hipertensão 
arterial e diabete; controle da obesidade; prevenção de acidentes por quedas em maiores de 60 anos; 
incentivo aos grupos de auto-ajuda, prioritariamente na população com mais de 60 anos. 
Estratégias de operacionalização: 
• O PSF contribui para que as atribuições e responsabilidades apontadas para a atenção básica 

possam ser executadas e assumidas de uma forma inovadora, com efetiva mudança na 
organização dos serviços de saúde. As Unidades Básicas de Saúde, reorganizadas de acordo 
com os princípios da Saúde da Família , passam a ser responsáveis pelo acompanhamento 
permanente da saúde de um número determinado de indivíduos e famílias. 

• Cadastramento e implantação do Cartão SUS. 
• Adscrição de clientela . 
• Referência para a assistência de média e alta complexidade. 

Será essa a cesta básica pretendida pelo Governo Federal? É preciso reconhecer que o 

mundo real é bastante diferente, e que no dia a dia das unidades de saúde dos municípios a 

atenção que a população recebe não se restringe a essa lista. No entanto, sua existência não 

pode ser ignorada, ainda que como indicativo de uma intenção. 

No início de 1999 ocorre, no Plenário do Conselho Nacional, uma discussão sobre o 

Cartão SUS. Assim como em outras oportunidades, as questões relevantes estiveram 

presentes. Porém .. . 

Ata da 85a Reunião do Conselho Nacional de Saúde (Brasil , 1999a) : 
"Dr. Benedito Nicotero Filho (Assessor do Gabinete do Ministro) - ( .. . ) nossa maior 

preocupação é a criação de uma consciência de utilização da informática para controle e 
como instrumento de gestão, para facilitar tudo o que se refere à saúde pública. ( ... ) O que o 

Cartão pretende fazer é juntar dados da melhor forma possível, abrangendo o usuário, o 
procedimento, a unidade de saúde e as pessoas que participaram daquele atendimento. ( .. . ) 
Conselheiro Jocélio Drummond - Só recordando, a iniciativa de estabelecer um Cartão SUS 

foi aprovada na 10a CNS e referendada neste Conselho, como uma iniciativa positiva. ( .. . ) 
Queria comentar um assunto que me parece grave, pois, recentemente, surgiram denúncias 

de mudança do processo de implementação do Cartão. 
Dr. Benedito - Quem denunciou? 

Conselheiro Jocélio - Foi a Associação Brasileira de Informação em Saúde. 
Dr. Benedito - O senhor sabe a quem eles representam? 

Conselheiro Jocélio - Conheço algumas instituições que estão aqui citadas, das quais este 
Conselho acredita ter bastante idoneidade, como a Escola Paulista de Medicina, o Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a UFRGS, a UNICAMP, a UFPE. ( .. . )O que 

esse documento cita é a troca de uma tecnologia considerada mais simples e barata por 
outra tecnologia, a partir de uma Portaria de Novembro de 1998 e de uma publicação de 

189 



licitação internacional, da qual essas pessoas consideram que hoje vem se implantando um 
modelo mais centralizador do que o anterior, com custo elevado e adotando o que seria a 
visão de um Cartão mais voltada para o seguro saúde, ou seja, informação e controle da 

questão, particularmente, financeira. ( ... ) como um processo privatizante. ( ... ) 
Dr. Benedito - Não posso ficar ouvindo suposições. ( ... ) Apresente dados concretos. ( ... ) O 

Ministério jamais deixaria que qualquer coisa desse tipo prosseguisse, e nem eu. Acho que o 
Senhor teve coragem de colocar essas coisas. 

(Logo chega a turma do deixa disso .. . ) 
Conselheira Zilda Arns - Gostaria de parabenizá-lo e pedir que não saia magoado daqui e, 
sim, mais entusiasmado, para que a coisa vá em frente, pois queremos esse Ministério e o 

SUS funcionando. 
Dr. Benedito - Eu tenho que declarar que as suas palavras caem como um delicioso 

refrigerante neste final de tarde. ( ... ) Queria dizer que, á medida em que o MS for capaz de 
reforçar, ano a ano, o REFORSUS e, portanto, a contribuição dos bancos que colocam 

dinheiro ã disposição da saúde, não iremos parar com o processo." 

Também no início de 1999 a ABRASCO, que havia estabelecido um convênio com o 

Conselho Nacional de Saúde para a realização de estudos, encaminha ao seu Coordenador o 

artigo de autoria de Ana Luiza D'Avila Viana e Mario Roberto Dal Poz (1999), baseado em . 

pesquisa patrocinada pelo BID e Centro Internacional de Investigações para o 

Desenvolvimento (Canadá), intitulado PSF: um instrumento de reforma do SUS71
. Esse artigo 

entra nessa história por representar as contradições presentes na ABRASC072 e, mais que 

isso, por ser uma contribuição para a legitimação do projeto de reforma do setor saúde em 

andamento. 

71 
O PSF, estratégia oficial de organização do SUS, é apresentado pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2002) nos 

seguintes termos. "O Ministério da Saúde criou, em 1994, o Programa de Saúde da Família (PSF) . Seu principal 
propósito: reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a 
saúde para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. A estratégia do PSF 
prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e contínua. O 
atendimento é prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio ." 
Franco e Merhy (2000) questionam se o PSF poderia cumprir com o que é prometido no discurso, indicando 
diversos aspectos que inviabilizam sua objetivação. Esses aspectos se referem à composição e forma de trabalho 
da equipe, à relação com a população - adscrição e visitas domiciliares compulsórias, ao pequeno papel dado à 
noção de clínica ampliada em favor de urna ênfase higienista; aos custos do programa; à mistificação do 
~eneralista. 

2 
O Boletim da Abrasco n° 71 é exemplar. Na matéria de capa se encontra o seguinte texto : "Ninguém menos 

que o Diretor da OPAS (. .. ) em entrevista ao jornal FSP (. .. ) vem propor que os Estados forneçam apenas a tal 
"cesta básica" de saúde e que as demais necessidades sejam satisfeitas mediante operações de compra e venda 
no mercado. Quem sabe os técnicos da OPAS poderiam nos demonstrar que é possível identificar a existência de 
necessidades supérfluas em saúde? Todavia poderíamos sempre perguntar se são supérfluas as necessidades ou 
aquela parte da população já excluída (ABRASCO, 1998). Virando a página do Boletim se encontra, sem 
qualquer contradição aparente, uma síntese do artigo acima mencionado sob o mesmo título: "O PSF é um 
instrumento da reforma do SUS?" (Dal Poz e Viana, 1998). 
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Segundo os autores "o período pós 1995 configura um processo de reforma 

incrementai, pois são pequenos ajustamento sucessivos que se processam, separada ou 

simultaneamente, nas formas de organização dos serviços, nas modalidades de alocação de 

recursos e formas de remuneração das ações de saúde ou, ainda, no modelo de prestação de 

serviços (modelo assistencial) - ( ... )por conta de dois novos programas (PACS e PSF). ( ... ) 

Por isso o PSF se constitui em uma estratégia de reforma incrementai do sistema de saúde." A 

emergência de uma nova norma operacional do MS ( NOB 96) é vista com o "elemento de 

reforço ao processo de reforma" (Viana e Dal Poz, 1999, p.3). 

Recorrendo a Braybrooke e Lindblom (1972, p.72)) fica difícil concordar com as 

conclusões citadas. 

"Consideramos a introdução, através da política pública, do que é considerado como 
sendo um elemento novo e importante (na combinação de elementos aos quais as 
pessoas se referem na explanação de mudança social importante) como uma mudança 
grande ou não incrementai. Por outro lado, o uso um tanto maior ou reduzido de uma 
técnica social existente ou de um nível um tanto mais ou menos elevado no 
atendimento de alguns valores existentes, é uma mudança pequena ou incrementai. 
( ... )Dentro do grupo de mudanças incrementais, dois de seus tipos merecem distinção. 
O primeiro é a mudança social que repete abundantemente ( ... ) mudanças prévias 
freqüentes. ( ... ) O segundo tipo de mudança incrementai é a não repetitiva, que é vista 
como uma alteração pequena permanente na política ou como um pequeno passo 
numa seqüência não repetitiva indefinida." 

Voltando ao PSF, considerado aqm como uma grande mudança, é interessante 

menc10nar algumas de suas implicações, inclusive sob a ótica das relações de trabalho. 

Segundo Righi (2002, p. 48) o PSF, "nesses anos de implantação constituiu-se, mais que uma 

estratégia para a alteração do modelo assistencial, em uma potente estratégia para desacelerar 

a expansão dos serviços públicos municipais de saúde, especialmente os chamados serviços 

da rede básica, pela via do concurso público e contratação de equipe de saúde." "Ou seja, 

viabilizou a redução do Estado ou, pelo menos, está impedindo a sua ampliação em uma área 

em que o setor estatal estava em expansão." A opção predominante tem sido pela tercerização 
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como mew para a contratação de pessoal. "Trata-se da fragilização da possibilidade de 

construção local de formas de atenção e gestão, pois este processo necessita de trabalhadores 

vinculados e de uma forma de gestão que constitua os espaços necessários para a constituição 

de serviços e formação de redes com características de rede solidária e orgânica.n' (Righi, 

2002, p.50. 

Encontram-se em curso um conjunto de ações que provocam grandes mudanças com 

uma direção que se ajusta às recomendações das agências internacionais e é coerente com os 

desdobramentos que ocorrem no espaço social. Com isso não se está afirmando que as ações 

do Governo Federal são dirigidas por um alto nível de compreensão intelectual das variáveis 

envolvidas e das opções disponíveis. "O único contexto político no qual uma decisão desse 

tipo poderia ser tomada é a sociedade imaginária." (Braybrooke e Lindblom, 1972, p. 75) 

Trata-se, como indica Bourdieu (1996), de atores sociais que têm o "sentido do jogo", que 

dispõem de uma "cadeia de esquemas práticos de percepção e de apreciação" que funcionam 

como instrumentos de construção da realidade e como princípios de visão. Esses atores -

nesse caso o Governo Federal, a tecno-burocracia sanitária cooptada e, a partir de 1998, o 

personagem José Serra- estão envolvidos no presente do jogo com base em induções práticas 

fundadas em experiências anteriores. É esse habitus do sentido do jogo que constrói a 

coerência entre ações aparentemente distintas, como a centralização política, a opção pelo 

PSF como estratégia de organização da atenção para os pobres, o financiamento como 

condicionantes das "escolhas" dos governos estaduais e municipais, o cartão SUS, a separação 

entre atenção básica e de referência (média e alta complexidade) e, como se verá mais adiante, 

o disciplinamento do mercado da saúde. 

73 Em referência à tipologia desenvolvida por Inojosa (1999), na qual se encontra a concepção de redes de 
compromisso social - a partir da necessidade de ações solidárias entre várias organizações tendo em vista o 
enfrentamento de problemas sociais; e rede orgânica - composta por entes autônomos em tomo de uma idéia
força mobilizadora. 
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A consolidação das grandes mudanças no SUS ocorre no início de 2001 - através da 

edição da Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS, organizada em tomo da 

regionalização das ações e serviços de saúde, com a devida aprovação da CIT e do Conselho 

N acionai de Saúde (Brasil, 2001 a). 

Norma Operacional da Assistência à Saúde- NOAS-SUS 01/01 (Brasil, 2001 b) 

A regionalização será conformada sobre a definição dos "níveis de atenção" e de suas relações, dos 
"âmbitos de atenção" (espaços - populações adscritas) e das responsabilidades de gestão. A 
correspondência entre essas três instâncias organizacionais conformará a matriz funcional da 
regionalização. 
Níveis de atenção: 
a) Atenção básica (ABS)- conjunto de ações de atenção dirigida às pessoas (individuais e coletivas) 

e ao ambiente que cubram as necessidades de promoção da saúde em cada contexto social. 
Dada a diversidade dos municípios ainda é inviável dispor de uma atenção básica completa. 
Assim, os municípios são classificados em ABS simples- possível em todos os municípos; e ABS 
ampliada - disponível nos municípios pólos de microrregiões e acessível por referência ou por 
demanda espontânea. O PSF, o mais potente programa indutor e estruturante da atenção à 
saúde no País, deverá articular-se nesse esquema. A saúde da família constitui o núcleo 
modelador da ABS. Nesse sentido sua expansão e ajuste às grandes cidades é uma necessidade 
prioritária 74

. 

b) Assistência de média complexidade (MC) classificada em dois componentes: MC 'essencial' que 
contempla diretamente a ABS e deve ser tratada como um pacote com ela, deverá ser financiada 
em base per capita e estar disponível nos municípios pólos das microrregiões; MC complementar 
que inclui os demais procedimentos de média complexidade, remunerados por procedimentos. 

c) Alta complexidade (AC) - disponível em todos ou na maioria dos estados, que terão parâmetros 
organizacionais e normativos do MS, especificada nos pactos de gestão e planos de metas, e de 
disponibilidade nacional gerida pelo MS. 

Todos os municípios são responsáveis pela ABS simples. Os municípios pólos de microrregiões pelas 
ABS ampliada e MC essencial. Os municípios sedes de regiões pela ABS ampliada, MC completa e 
alguma alta complexidade por delegação. Os estados gerenciam o processo de regionalização das 
referências entre os municípios, planos de investimentos, e a AC por delegação do MS. Ao MS 
compete a gestão global do SUS, de programas e instrumentos indutores nacionais, da alta 
complexidade. 

74 O Banco Mundial vai apoiar, a partir de março de 2002, um Projeto com os seguintes objetivos: aumentar o 
acesso e a utilização da rede básica de serviços entre a população de baixa renda de centros urbanos com mais de 
100.000 habitantes, através da expansão do PSF e da construção de um sistema de referência; melhoria da 
qualidade dos serviços do PSF através do treinamento de recursos humanos neste modelo; melhoria do 
desempenho e efetividade dos serviços através do fortalecimento de sistemas de informação, monitoramento e 
avaliação, e acreditação. O Projeto, a ser implementado em seis anos, inclui três componentes : 
• Expansão do PSF e modernização institucional - US$ 56,6 milhões - apoiará a expansão da população 

coberta pelo PSF em aproximadamente 50 municípios com mais de 100.000 habitantes através da conversão 
do tradicional modelo de provisão de serviços básicos de saúde para o modelo do PSF, preventivo e baseado 
no desempenho, assim como o fortalecimento de um regime de descentralização que segue a referência 
reguladora da NOAS . Os municípios participantes devem submeter um "Plano de Conversão" da rede de 
atenção primária tradicional para o modelo do PSF. 

• Treinamento e supervisão - US$ 60,9 milhões - apoiará o desenvolvimento de uma política de recursos 
humanos que contribua para a expansão do modelo do PSF. 

• Monitoramento e avaliação - US$ 14,00 milhões - metodologias rigorosas serão utilizadas para avaliar a 
estrutura, processo, resultados e impactos do PSF. 

• Gerenciamento do projeto- US$ 4,00 milhões (World Bank, 2001). 
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Para Barros (2001, p.309) a NOAS consolida o processo de recentralização seletiva, 

inaugurado com a NOB 96, "que redefiniu funções das esferas de governo e fragmentou a 

gestão do sistema segundo níveis de complexidade tecnológica e de assistência, subtraindo ao 

gestor municipal poder de decisão sobre determinadas áreas do sistema". 

A organização da atenção de média e alta complexidade em municípios pólo de micro

regiões e de regiões representa a adoção dos princípios teóricos da "hierarquia dos lugares" , 

desenvolvida na década de 30 pela Escola de Iena. Segundo essa concepção, as produções 

urbanas tenderiam a localizar-se em redes de lugares centrais, cujas áreas de influência 

cobririam o espaço, resultando em redes hexagonais. É como se "uma mão otimizadora 

invisível" constitui-se a hierarquia urbana (Benko e Lipietz, 1994, p.6). Este esquema 

apresenta pelo menos duas debilidades. Uma é confundir descrição com capacidade 

explicativa. Foi primeiro a igreja e, depois, os Estados autoritários, que distribuiram escolas, 

hospitais, estruturas administrativas, consolidando intencionalmente a rede hierárquica no 

território . A outra é ignorar o conceito de "atmosfera", de existência de comportamentos não 

regidos por transações isoladas. Essa teoria estruturalista do espaço, inspiradora de gestões 

funcionalistas e sistêmicas dos territórios, assenta em um princípio de organização que pode, 

quando muito, ser desencadeado e estimulado por organizações administrativas superiores. 

Este será o caso da rede de serviços de saúde geridos pelo SUS, caso a NOAS venha a se 

implantar. Essa concepção despreza a capacidade dos atores sociais de imprimirem novos usos ao 

território, de reestruturá-lo de modo dinâmico (Rückert e Misoczky, 2002), aliando forças endógenas e 

exógenas (Boisier, 1998). Pelo contrário, ao impor a hierarquia e as centralidades perpetua e agrava a 

atual situação dos diferentes locais e regiões. De modo coerente com um tipo de descentralização que 

exclui a dimensão política e, cada vez mais, a social, nega a possibilidade de reconstrução da malha 

territorial de acordo com as aspirações dos que nela vivem (Raffestin, 1993). De modo autoritário e 

centralizador o Governo Federal impõe, às populações locais e aos seus governantes, uma estratégia de 
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estruturação territorial que terá conseqüências que excedem o campo da atenção à saúde c se estendem 

ao d scnvolvimento econômico e social. 

A NOAS implanta os subsistemas idealizados pela reforma do aparelho de 

Estado: a ABS ampliada mais a MC essencial configuram o subsistema de entrada e 

controle enquanto os demais níveis de atenção compõem o subsistema de referência 

ambulatorial e hospitalar. É claro que esse ainda não funciona como um mercado com 

os prestadores em competição, mas somando-se essa organização inicial com a 

implantação do Cartão SUS estarão constituídas as bases operacionais para que isso 

ocorra, bem como para a introdução de taxas - co-pagamentos pelos usuários de acordo 

com o nível de renda. Com isso não se está afirmando uma inevitabilidade. Sua 

concretização dependerá, é claro, da interação entre os atores sociais. No entanto, 

preservando-se as tendências atuais, pode-se dizer que se trata apenas de uma questão de 

tempo para que isso venha a ocorrer. 

Ao longo desses mesmos anos se desenvolvem os embates em torno da 

regulamentação dos planos e seguros saúde. 

Segundo Bahia (2000), as operadoras de planos e seguros, como terceiros pagadores, 

buscam conter os custos barganhando preços com os provedores de serviços e evitando a 

cobertura de determinados riscos. Entre as práticas mais comuns para a redução de custos se 

encontram a estruturação de pacote de cobertura em que os usuários são respon áveis pelo 

pagamento de suas despesas; a padronização de valores para a remuneração dos provedores e 

para a utilização dos serviços; e a seleção de provedores menos onerosos. 

Até a exigência de registro das operadoras na Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) - que será criada no início de 2000, as informações sobre a população coberta por 

planos e seguros de saúde eram provenientes, via de regra, de firmas de consultoria 

contratadas pelas próprias operadoras ou por suas organizações de representação. Esses dados 
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tinham o objetivo de fornecer estimativas do mercado para a orientação de investimentos. No 

entanto, como eram os únicos existentes, foram tomados como referência por pesquisadores 

para declarar a falência do SUS ; bem como serviram para que, enquanto atores sociais, as 

organizações de representação proclamassem a importância dessas empresas para aliviar o 

SUS da demanda dos que podem ter acesso a serviços de saúde pela via do mercado. Como 

vai se ver em algumas declarações, as estimativas de usuários ficava em tomo de 35 milhões, 

chegando, em alguns momentos, a supostos 40 milhões de usuários. Para não fazer suspense, 

pode-se adiantar que em fevereiro de 2001 1.728 operadoras estavam registradas na ANS, 

cobrindo 27.4 73.25 8 pessoas 75
• A concentração do setor é evidente: das 1. 728 operadoras, 

apenas 2 são responsáveis pelo atendimento de 12,19% dos usuários; 6 por 21.63%; 12 por 

31 ,12 %; 25 , por 40,49%; 45 por 50,01 % (Brasil, 2001 a). 

Bahia (2000, p.121) apresenta os ciclos de expansão dos usuários de planos e seguros 

de saúde (Quadro 11), assim como a cobertura de acordo com a relação das pessoas com o 

mercado de trabalho (Quadro 12). Esses Quadros dão uma boa idéia da dependência dessas 

empresas de indústrias e estatais, principalmente. A maioria dos inativos, vinculados a esses 

seviços, são dependentes de trabalhadores dessas organizações, ou aposentados de estatais. 

Ou seja, esse não é, exatamente, um produto que se vende no mercado de indivíduos 

consumidores. Além disso, cabe lembrar, em todos os tipos de contrato ocorre renúncia fiscal, 

o que caracteriza subsídio público para essas transações. 

75 Algumas hipóteses podem ser levantadas : a superestimação do número de usuanos era utilizada como 
estratégia discursiva, a regulamentação retirou do mercado empresas sem capacidade financeira para se adaptar 
às novas regras, a recessão e o desemprego. De qualquer forma,fica dificil descartar a hipótese da estratégia 
discursiva. 
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REGIME MILITAR REDEMOCRA TIZAÇÃO PLANO REAL 
Empregados Grandes indústrias . Funcionários públicos. Algumas pequenas empresas. 
Desempregados Das grandes indústrias em De indústrias e serviços 

acordos de demissão com (bancos), programas de 
extensão temporária de demissão voluntária com 
cobertura. cláusulas de manutenção da 

cobertura permanente do plano 
de saúde. 

Autônomos Segmentos A e B Segmentos C e D 
Inativos Só quando dependentes de Exclusão de dependentes 

empregados ou aposentados idosos (pais) de planos de 
de grandes empresas estatais grandes empresas estatais e 
ou algumas multinacionais multinacionais . 
(critério amplo de aceitação de 
dependentes) . 
Dependentes de empregados Critérios restritos para 
das grandes indústrias (critério aceitação de dependentes 
restrito de aceitação de (planos só para o empregado 
dependentes) . ou opcional para um ou 2 

membros da familia) . 

Quadro 11 - Ciclos de expansão dos usuários de planos e seguros de saúde segundo condição no 
mercado de trabalho e conjunturas político-econômicas (Bahia, 2000, p.121) 

RELAÇÃO COM O MERCADO DE TRABALHO 

Inativos (dependentes + aposentados + estudantes + 
dona de casa) 
Total 

POP.% 
26,22 
11 ,83 
5,74 

56,08 
99,87 

COBERTOS% NÃO COBERTOS% 
32,04 67,96 
25 ,7 74,3 
15,01 84,99 

29,80 70,20 

Quadro 12 - Cobertura de planos e seguros de saúde segundo relação das pessoas com o 
mercado de trabalho (Bahia, 2000, p. l28 a partir de dados do IBGE 1996/ 1997) 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) toma-se, a partir de 1995, porta-

voz, no âmbito do Governo Federal, da tentativa de abertura da exploração da 

comercialização de planos e seguros de saúde, bem como de previdência complementar e 

acidente de trabalho, ao capital estrangeiro - o que é vedado pela CF. De modo estratégico, 

incorpora a suas proposições alguns dos valores defendidos pelas organizações de 

consumidores e médicos. Enquanto isso, o MS dirigido por Jatene se restringe à proposição de 

textos legais para o ressarcimento para o SUS de despesas referentes a beneficiários de planos 

ou seguros de saúde (Bahia, 2000). Após a derrota da proposta integrada de reforma 
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previdenciária e sob a titularidade de José Serra, o MS passa a ter um papel mais importante 

nos embates em tomo da regulamentação desse mercado. Enquanto isso, ao longo de todo o 

período, parlamentares vinculados às posições em disputa propiciam, na arena política, uma 

série de debates e de proposições para a legislação. 

De maio a outubro de 1995 ocorrem inúmeros debates no espaço da Subcomissão 

Especial para Regulamentação dos Planos e Seguros de Saúde, da Comissão de 

Seguridade Social e Família. Essa Subcomissão é organizada a partir de um requerimento 

do Deputado Iberê Ferreira - PPB, justificado pela existência de "várias reclamações no 

PROCON e na Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor contra os Planos 

de Saúde" (Brasil, 1995i). 

Essas Comissões Especiais, no âmbito do Congresso, parecem ter uma função 

peculiar, como um canal para o extravasamento das tensões entre atores sociais para que, por 

algum tempo, tudo volte a ficar calmo. No entanto, elas produzem alguns acúmulos: os 

oponentes se conhecem cada vez mais, sendo capazes de identificar com mais clareza planos 

de jogo e estratégias discursivas; as alianças, principalmente entre atores sociais e 

parlamentares, se tomam evidentes; alguns consensos, ainda que muito incipientes e 

provisórios, se formam, sendo dificil ignorá-los nas próximas discussões. 

Existem alguns indicativos de que essa Comissão tenha tido essa função - a de 

extravasamento de tensões . Durante vários meses atores sociais extremamente relevantes 

foram mobilizados76 para produzir um relatório inconclusivo. Além disso, o Deputado que a 

provocou vai desempenhar um papel alinhado à posição dos planos e seguros de saúde na 

elaboração de um Projeto Substitutivo sobre o mesmo tema, no ano seguinte. 

76 Participaram dessas reuniões representantes do MS, Ministério da Justiça, PROCON's estaduais, IDEC, FBH, 
FENASEG, ABRAMGE, CFM, SUSEP, UNIMED, CIEFAS, GEAP, Confederação das Misericórdias, 
Confederação de Aposentados e Pensionistas . 
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Enquanto isso, o MS tenta produzir um Anteprojeto de Lei dispondo sobre o 

"reembolso, ao SUS, de despesas referentes a atendimentos à saúde prestados a 

beneficiários de seguro ou planos de saúde" (Brasil, 1995j). Essa proposta é apresentada ao 

Conselho Nacional de Saúde em Setembro de 1995. No mês seguinte o Conselho aprova 

um parecer que, além de trocar o termo "reembolso" por "ressarcimento", faz algumas 

alterações no texto original (Brasil, 1995k). Apesar da sua singeleza esse Anteprojeto fica 

mais cinco meses no Conselho, devido a sucessivos pedidos de vistas. Em março de 1996 o 

Secretário Geral do MS (José Carlos Seixas- gestão Adib Jatene) vai ao Plenário solicitar que 

esse texto seja imediatamente encaminhado ao Congresso, além de se manifestar 

"surpreendido pela rapidez com que o legislativo está encaminhando o assunto" (Brasil, 

1996g). De fato, havia bons motivos para preocupação! 

Tramitavam na Câmara dos Deputados quatro Projetos de Lei, de autoria de diferentes 

Deputados, todos eles vedando a exclusão de patologias. Havia também um Projeto de origem 

no Senado, que proibia a exclusão de cobertura. Pois o Deputado Iberê Ferreira - PPB (o 

mesmo mencionado acima) consegue produzir um Substitutivo que preserva as exclusões. 

José Aristodemo Pinotti- Deputado PSB - Declaração na Audiência Pública da Comissão de 
Finança e Tributação em 18 de Abril de 1996 (Brasil, 1996h) : 

"É uma coisa absurda o que aconteceu . Não entendo que fatores estão influenciando nisso. 
Se os senhores tomarem os projetos anteriores vão verificar que todos eles vão na direção 

absolutamente contrária a esse substitutivo." 

Outras manifestações nessa Audiência Pública mostram a intensidade das oposições e 

a insustentabilidade da preservação da posição dos planos e seguros de saúde. 

Maria Lucena Sampaio Ribeiro- Diretora do PROCON de São Paulo- Declaração na 
Audiência Pública da Comissão de Finança e Tributação em 18 de Abril de 1996 (Brasil, 

1996h) : 
"O Projeto apresenta dois núcleos com os quais não concordamos. O primeiro se refere à 

própria natureza do objeto dessa prestação de serviços que é a assistência à saúde. A 
atrelação desses serviços ao Ministério da Fazenda e mesmo a fiscalização da SUSEP ou 

pelo próprio Conselho Nacional de Seguros Privados parecem-nos uma inversão de valores. 
( ... ) houve uma mercantilização desse segmento. Dada a natureza do serviço, essa prestação 
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deve ser atrelada ao MS, que pode e deve ser a instância competente para discutir a 
questão. 

O segundo núcleo com o qual não concordamos tem relação com a exclusão de doenças 
preexistentes. ( ... ) 

Outra questão: o oferecimento de um plano padrão no contrato, para que outros planos 
possam ser escolhidos, também não vai atender às necessidades do consumidor, na medida 
em que, como sabemos, o contrato de adesão abre poucas possibilidades ao consumidor de 

negociação das cláusulas - muitas vezes ele consegue apenas ler o contrato. 
A limitação dos dias para a internação também fere o próprio equilíbrio do contrato. O prazo 
de internação e de utilização da UTI deve ficar a critério médico. Não é o custo, não é o bolso 

da empresa o fator decisivo, mas, sim, a avaliação do quadro clínico daquele paciente. 
Outra aberração, ao nosso ver, é o aumento da mensalidade em função da faixa etária. Esse 

aumento acaba legitimado por esse projeto. ( ... ) 
Em outros aspectos o projeto é omisso. Dou apenas um exemplo. Em relação ao prazo de 
carência: em alguns contratos esse prazo é de até 24 meses. Ou seja, o consumidor paga 

durante dois anos e só então - quem sabe? - se não se tratar de doença preexistentes, se ele 
não tiver mais de 60 anos, se não for uma moléstia excluída, terá direito ao convênio 

médico." 

Marilena Lazarini- Representante do Instituto de Defesa do Consumidor- Declaração na 
Audiência Pública da Comissão de Finança e Tributação em 18 de Abril de 1996 

(Brasil, 1996h): 
"( .. . ) entre outros abusos: rescindem unilateralmente seus contratos, deixando os 

consumidores sem assistência após a cobrança de mensalidades durante anos; não cobrem 
o pagamento de doenças graves, valendo-se da imposição de cláusulas contratuais leoninas; 

praticam reajustes abusivos , capazes de 'expulsar' os consumidores de planos de saúde; 
exploram a idade avançada das pessoas - quando a insegurança em relação à saúde é maior 
- praticando aumento de preços com base na mudança de faixa etária. Detêm, como reféns 

dos seus interesses, cerca de 35 milhões de consumidores. 
Nesse contexto, só se pode pensar na criação de uma lei específica para disciplinar a 

prestação de serviços relativos à saúde se o objetivo - como se deduz da Constituição - for 
controlar, fiscalizar e punir severamente as empresas privadas prestadoras de serviços de 

saúde e seus dirigentes, a fim de assegurar a proteção do consumidor. " 

Maria Elizabeth Barros - Representante da ABRASCO - Declaração na Audiência Pública da 
Comissão de Finança e Tributação em 18 de Abril de 1996 (Brasil, 1996h): 

"A saúde não pode ser tratada como uma mercadoria qualquer. O cidadão, ao utilizar os 
serviços de saúde, não tem condição de exercitar nenhum dos requisitos que a lei do 

mercado preconiza. ( .. . ) É a doença, é o problema de saúde que determina que serviço, que 
medicamento e que equipamento ele tem de utilizar. Ele também não pode escolher a 

quantidade do bem a ser consumido. É o seu estado de saúde, o diagnóstico médico que vai 
determinar tudo isso . ( .. . ) Não se pode pensar a saúde como um produto que possa ficar à 
mercê das regras do mercado, dos interesses particulares. Por mais legítimos que possam 

ser os interesses das empresas, eles não podem sobrepor-se ao interesse coletivo, ao 
interesse da cidadania. ( ... ) 

O Constituinte de 1988, quando atribui à saúde o caráter de relevância pública, quis 
exatamente reconhecer e distinguir saúde como um direito social fundamental. ( ... ) 

A quem cabe regular o sistema? O projeto de lei atribui ao Ministério da Fazenda e à SUSEP 
a responsabilidade de regular ações na área de saúde. Ora, no nosso entendimento, essa 

atribuição é do SUS; e na esfera federal o gestor do SUS é o MS. Então, a regulação 
estritamente dos aspectos da relação securitária deve incluir a SUSEP, mas não pode 

excluir o MS." 

Waldir Paiva Mesquita - Representante do CFM - Declaração na Audiência Pública da 
Comissão de Finança e Tributação em 18 de Abril de 1996 (Brasil, 1996h) : 
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"Tem sido difundido, na imprensa, no dia a dia, a idéia de que o SUS é incompetente, 
ineficaz e deve ser destruído. Afirmo-lhes que com essa lei vai continuar exatamente o que é 

feito hoje . Que patologias os planos privados de saúde tratam? Aquelas que dão lucro, a 
diarréia e a apendicite; mas não tratam as doenças crônicas, os casos de politraumatizados, 
ou os casos de urgência, porque a questão da urgência engloba tanto os possuídos como os 

despossuídos. Se o Sr. Antônio Ermínio de Morais, por exemplo, sofrer um acidente em 
plena Marginal engarrafada, não adianta mandar helicóptero; ele vai ser atendido pelo 

sistema público , porque não há um serviço privado, um plano ou um seguro de saúde que 
trate e cuide de emergências . Daquilo que dá despesa ou que é tratamento de longa duração 

é o SUS que cuida - pasmem! - sem ressarcimento algum. Ora, ser vencedor como 
empresário dessa forma até eu, que sou tolo , gostaria de ser. " 

Eduardo Jorge- Deputado PT- Declaração na Audiência Pública da Comissão de Finança e 
Tributação em 18 de Abril de 1996 (Brasil , 1996h): 

"Estamos aqui tratando da regulamentação de um tipo de atividade econômica, que é 
assistência ã saúde via plano de saúde. Essa é uma atividade realmente capitalista, que visa 

o lucro. Essas distorções, esses absurdos, são resultado de uma atividade capitalista 
selvagem, sem nenhum controle. Qual a possibilidade que temos de legislar sobre isso? 
Regulamentar e evitar abusos. No entanto, impedir esse tipo de atividade econômica é 

impossível. ( ... ) 
Cabe-nos proteger o consumidor de classe média, os trabalhadores especializados do Brasil, 

pa ra evitar abusos como os que vêm ocorrendo nesse tipo de atividade econômico-social. 
Aliá s , se o SUS realmente fosse implantado com a qualidade que o povo merece, talvez os 
problemas fossem menores , talvez se restringissem a um menor segmento da população." 

Maria da Conceição Tavares- Deputada PT- Declaração na Audiência Pública da Comissão 
de Finança e Tributação em 18 de Abril de 1996 (Brasil, 1996h): 

"O erro fundamental dessa questão , que não tenho a menor idéia de como se resolve ) ... ) é 
que seguro de saúde é um contra-senso . ( ... ) É mercantil mesmo, é para dar lucro . ( ... ) Não 
há nenhum procedimento atuarial que permita que seguro de saúde dê lucro, a menos que 
sej a em prejuizo crescente do paciente. Portanto , se a atividade é lucrativa e é regida pelas 

regras do seguro - e disto sim a SUSEP entende. Ela será fatalmente anti-hl.lmana. E a 
Comissão dos Direitos Humanos também deveria ser chamada, porque isso é uma 

brutalidade." 

E o MS em tudo isso? O depoimento de Ernani Mota, designado por Jatene para 

coordenar uma Comissão com o objetivo de elaborar uma proposta de regulamentação, é 

muito esclarecedor. 

Ernani Mota- Representante do MS- Declaração na Audiência Pública da Comissão de 
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias em 22 de Maio de 1996 (Brasil, 1996i) : 

"Começamos a trabalhar o problema da regulamentação dos planos privados, sobre o qual 
confesso , não conhecíamos nada. ( .. . ) 

Embora entendêssemos que não havia necessidade de criarmos dentro do MS uma 
estrutura pesada, paralela àquilo que já existe dentro do próprio Governo, quer dizer, até 
mesmo trazer para o àmbito do MS coisas que não conhecemos, não temos experiência, 

como é o problema cartorial, o problema da identificação da idoneidade financeira e uma 
série de coisas que poderiam ficar numa estrutura que já existe . ( . .. ) 

O que flZemos? Pegamos do substitutivo do Deputado Iberê Ferreira aquilo que não tinha 
nenhum problema, no nosso entendimento e mantivemos." 
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Esse Anteprojeto do MS vai ao Conselho Nacional de Saúde em Julho. Dois meses 

antes o Conselho havia aprovado um Parecer (Brasil, 1996j) com texto bastante confuso, que 

rejeitava o Substitutivo do Deputado Iberê Ferreira. De modo coerente, a Comissão de 

A vali ação designada pelo Plenário para analisar o texto do MS se posiciona pela sua rejeição. 

Dessa vez o Parecer é bastante articulado, tendo resultado de uma Audiência Pública, 

promovida pela própria Comissão, que "colheu opiniões e sugestões de representantes de 

todos os segmentos interessados na discussão e definição do tema" (Brasil, 1996k). 

Ata da 57a Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde em 3 e 4 de Julho de 1996 
(Brasil, 1996k): 

"1) Não é um projeto de assistência à saúde ( ... ) se restringe à prestação de assistência 
médica com restrições e limitações ( ... ). 

2) Limita o tempo e o prazo de internações em UTI. 
3) Estipula carência de atendimento de urgência e emergência. 

4) Exclui da cobertura casos de calamidade pública e epidemias. Justamente no momento 
em que o setor público está mais comprometido em sua capacidade de atendimento( ... ). 

5) Exclui a cobertura de transplantes ( ... ), órteses e próteses; 
6) Autoriza a rescisão unilateral dos contratos, sem ressarcimento proporcional ao tempo de 

contribuição do usuário . 
7) Não monitora os reajustes abusivos dos preços das mensalidades, mantendo aumento por 

faixa etária. 
8) Institui o plano padrão, que legitima o sistema de exclusões. Abre a possibilidade de 
planos diferenciados que ampliam ou restringem atendimentos. Institui uma forma de 

discriminação, criando usuários de primeira e segunda categoria. Os valores das 
mensalidades poderão ficar extorsivos, quando a proposta sair do plano padrão. 

9) Colide com o Código de Defesa do Consumidor. 
10) Mantém sob controle das empresas o direito de credenciar pessoas físicas e jurídicas 

sem que tenham qualquer garantia trabalhista. 
11) Penaliza o usuário a arcar com 20% dos custos. 

12) Vincula ao Ministério da Fazenda a fiscalização das empresas ( .. . ). 
13) Reconhece o Conselho Nacional de Seguros Privados, ligado ao Ministério da Fazenda 

( ... ) Esse Conselho teria vinte integrantes, apenas um representante do MS e um dos 
usuários." 

No entanto, durante as discussões, o Parecer é atenuado - de rejeição para "retomo ao 

MS para aperfeiçoar o anteprojeto". Quatro meses depois, em Novembro, o Conselho ainda 

fazia um esforço para buscar uma "alternativa conciliatória entre o anteprojeto do MS e a 

proposta da Comissão Relatora" (Brasil, 19961). Como se fosse possível conciliar interesses 

tão contraditórios! 

Oficio assinado pela Coordenadora Executiva do IDEC ( 1996) - Marilena Lazzarini - e 
dirigido ao Presidente e Conseiheiros do Conselho Nacional de Saúde: 
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Esse Anteprojeto de Lei contraria os princípios que se deduzem da CF ( .. . ), uma vez que em 
lugar de conter os abusos praticados pelas empresas, manifesta-se lesivo ao consumidor. 
( ... ) É inconstitucional. Na medida em que a CF, no Art.5°, inciso XXXII, diz que cabe ao 

Estado promover a defesa do consumidor e no Art . 170, V, estabelece a defesa do 
consumidor como um dos princípios da ordem econômica, é razoável o entendimento de que 
quaisquer leis ou atos de órgãos do Estado atentatórios à proteção do consumidor revelam

se em claro conflito com os citados dispositivos da Lei Maior. ( ... ) 
O Projeto de Lei sob exame, portanto revela-se nocivo aos interesses dos consumidores, 
liquidando com direitos já garantidos em lei, além de trazer incertezas e inseguranças à 

população." 

Esse contexto de muitos debates em Comissões do Congresso, com a elaboração, por 

parlamentares, de diversos projetos77 que não progridem é alterado por dois processos. 

"O primeiro ocorreu logo após a substituição do Ministro Adib Jatene por Carlos 
Albuquerque e foi protagonizado pelo recém-empossado economista Barjas Negri na 
Secretaria Executiva do MS. A divulgação de um projeto de um grupo de trabalho 
interministerial (Saúde, Justiça e Fazenda) por sobre as instâncias de deliberação do 
MS propondo, a pretexto da regulamentação dos planos e seguros de saúde, a 
instituição do Sistema Especial de Custeio dos Procedimentos Hospitalares e 
Ambulatoriais de Alto Custo78

, inspirada pelo receituário das agências internacionais · 
para as reformas do setor saúde, que propugnam prioridade para o acesso a uma cesta 
básica e a separação dos tratamentos e diagnósticos mais complexos/onerosos foi 
rechaçada por defensores das decisões legitimadas no Conselho Nacional de Saúde. 
Dois projetos de regulamentação foram gestados no âmbito do MS. Um pelo Conselho 
Nacional de Saúde, incorporando demandas de seus integrantes (especialmente 
entidades médicas e de defesa do consumidor) e outro, no início de 1997, articulado 
pela Secretaria Executiva que acionou um grupo interministerial ( ... ) Ambos se 
inspiravam nas propostas da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério 
da Fazenda, em que pesem suas intenções e direcionalidades divergentes. Mas as 
intervenções da área econômica não deixavam dúvidas sobre seu predomínio não 
apenas em relação à saúde, mas também sobre as instâncias parlamentares. A 
realização de um contrato de gestão entre a Golden Cross e o grupo Excel em 
associação com a seguradora americana Cigna, amparado pelas instituições 
governamentais, atropelou o debate legislativo em tomo da abertura do segmento ao 
capital estrangeiro. Estes projeto encontraram dificuldades de encaminhamento às 
outras instâncias de debate e deliberação sobre a regulamentação da assistência médica 
suplementar. 
O jogo de esconde-esconde foi parcialmente interrompido com a apresentação do 
projeto de regulamentação proposto pelas UNIMED's, em agosto de 1997, através do 
Deputado Marcus Vinícius de Campos do PFL, que emprestou um tom prepositivo ao 
debate, através da sugestão de criação de um órgão regulador- a Agência Nacional de 
Saúde Supletiva - vinculada ao Ministério da Saúde, que deslocava radicalmente as 
atribuições norrnatizadoras da SUSEP. 
No final do ano de 1997, sob forte pressão do Executivo, que acenou com a 
possibilidade de intervenção através de medida provisória, foi apresentado à Câmara o 

77 De 1991 a 1997 são elaborados 18 Projetos de Lei por Deputados Federais de diferentes partidos, e I por um 
Senador. 
78 Aquele mesmo presente na proposta de reforma do aparelho de Estado e em constituição via NOAS. 
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relatório do Deputado Pinheiro Landim do PMDB, que suscitou, inicialmente, o 
descontentamento unânime dos interesses organizados e explícitos em torno do debate 
da regulamentação. A luta entre uma modernização/racionalização do setor, através de 
seguradoras eficientes, internacionalizadas e isentas de compromissos políticos locais 
e a manutenção de empresas cujos interesses são partilhados por sindicatos de 
trabalhadores, como nas empresas de autogestão; por entidades médicas, no caso das 
cooperativas e por prestadores de serviços cujos representantes no Legislativo 
Nacional eram reconhecidamente expressivos parecia se travar em tomo da dicotomia 
entre modernidade e atraso. Modernidade proposta pelo Executivo consubstanciada 
em regras propícias à alteração do padrão de competição vigente entre as operadoras 
de planos e seguros de saúde contra a indolência voluntária dos setores representados 
no Legislativo que continuariam se beneficiando pela preservação da não definição de 
normas pelo governo." (Bahia, 2000, p.243) 

A oposição principal, ao longo desse período, se dá entre os defensores da ampliação 

das coberturas e os defensores do aperfeiçoamento do mercado para a expansão dos planos e 

seguros de saúde. Ao mesmo tempo, a intervenção da área econômica do Governo Federal 

subtrai da organização legalmente responsável pela defesa do direito à saúde da população - o 

SUS e, parcialmente, da organização que tem a função de representar os interesses da 

população em geral - o Legislativo, as tarefas de reorganização do mercado de planos e 

seguros de saúde. 

Para compreender as diferenças entre os diferentes projetos que tramitam no 

Legislativo, utiliza-se a síntese feita por Bahia (2000) de quatro deles (Quadro 13): dois 

projetos de origem no Executivo e um no Conselho Nacional de Saúde, outro que 

representa interesses específicos - o projeto com origem nas UNIMED 's. 
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CONSELHO COMISSÃO COMISSÃO 
NACIONAL DE INTERMINISTERIAL INTERMINISTERIAL UNIMED 

SAÚDE MS MS SETEMBRO 1997 
NOVEMBRO 1996 MAIO 1997 SETEMBRO 1997 

Procedi- Pode haver redução Redução da cobertura Plano de referência Plano padrão 
mentos I quanto ao padrão de quanto a eventos, prazo com redução de cober- obrigatório nos 
Eventos conforto, mas não para permanência no tura quanto a eventos, convênios com 

quanto aos eventos. hospital e tipo de prazo para permanência empresas. Redução de 
Exclui: tratamentos acomodação. no hospital e tipo de cobertura quanto a 
experimentais , para Atendimento para acomodação. Atendi- eventos, prazo para 
rejuvenescimento ou urgências e emergên- mento para urgências e permanência em 
emagrecimento, c ias sem carências. emergências sem hospital e tipo de 
medicamento para Exlui: tratamentos carências, exceto para acomodação. Exclui: 
tratamento ambulato- experimentais, para re- doenças preexistentes. tratamentos 
ria! de casos agudos, juvenescimento ou Exlui: o mesmo que o experimentais, para re-
tratamentos ilícitos e emagrecimento, medi- anterior. juvenescimento ou 
odontológicos, salvo camento para trata- emagrecimento, medi-
os de prevenção e de mento ambulatorial, camento para trata-
urgência . tratamentos ilícitos e mento ambulatorial, 

odontológicos, salvo os tratamentos ilícitos e 
de prevenção e os de odontológicos, casos 
urgência, casos de cala- de calamidade pública, 
midade pública, epide- epidemias, doenças e 
mias, doenças e lesões lesões preexistentes, 
preexistentes. inseminação artificial, 

atendimento domiciliar 
ou remoção e 
transplante de órgãos. 

Limites para Plano básico: 90 dias Plano padrão: o Plano referência: o Plano padrão: 45 dias 
utilização de internação hospi- mesmo. mesmo. de internação 

talar e 60 dias em hospitalar e 30 dias em 
UTI. UTI. 

Idade Proibição da Proibição da exclusão Proibição da exclusão Proibição da exclusão 
exclusão de idosos e de idosos. Variação do de idosos. Valor pode de idosos. Variação do 
da variação do valor valor do plano após 55 ser diferenciado por valor até o máximo do 
para idosos. anos com acréscimo de faixa etária. Proibição dobro do valor da faixa 

1% ao ano. de aumentos para etária inicial. Proibição 
inscritos há 1 O anos de aumento para 
consecutivos após 55 inscritos há I O anos 
anos . consecutivos após 60 

anos . 
Condição Continuidade de Omisso. Manutenção do vínculo Omisso. 
sócio- cobertura para recém com o plano para recém 
ocupacional desempregados de desempregados por 18 

empresas com plano meses (transformação 
de autogestão por de plano empresa em 
prazo no minimo individual) através do 
semelhante ao do pagamento da parcela 
seguro desemprego. que antes era responsa-

bilidade patronal. 
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CONSELHO COMISSÃO COMISSÃO 
NACIONAL DE INTERMINISTERIAL INTERMINISTERIAL UNIMED 

SAÚDE MS MS SETEMBRO 1997 
NOVEMBRO 1996 MAIO 1997 SETEMBRO 1997 

Condição de Não admite exclu- Carência para doenças Carência para doenças Carência para doenças 
saúde sões ou carências . e lesões preexistentes e lesões preexistentes e lesões preexistentes 

de 2 anos. Carência de de 2 anos . Não de 2 anos . Carência de 
9 meses para parto a cobertura de 9 meses para parto a 
termo de 6 para os transplantes, órteses e termo de 6 para os 
demais casos. Não próteses, demais casos. Não 
cobertura de procedimentos odonto- cobertura de 
transplantes, órteses e lógicos, problemas de transplantes, órteses e 
próteses, procedi- saúde decorrentes de próteses, procedi-
mentos odontológicos, catástrofes e epidemias. mentos odontológicos, 
problemas de saúde problemas de saúde 
decorrentes de decorrentes de 
catástrofes e epidemias. catástrofes e 

epidemias. 
Empresas Seguradoras, Seguradoras, empresas Seguradoras, empresas Empresas de medicina 
abrangidas empresas de de medicina de grupo, de medicina de grupo, de grupo, cooperativas 
pela lei medicina de grupo, cooperativas médicas e cooperativas médicas e médicas e planos de 

cooperativas médicas planos de autogestão. planos de autogestão. autogestão. As 
e planos de seguradoras continuam 
autogestão. sendo regulamentadas 

pela SUSEP e 
restrinjem sua atuação 
ao reembolso de 
despesas médicas. 

Entrada de Omisso. Favorável. Favorável. Omisso. 
capital 
estrangeiro 
Relação Omisso Omisso Proíbe contratos de Omisso 
com exclusividade de 
provedores médicos com as 
de serviços UNIMED's. 
Espaço Ação coordenada dos Ministério da Fazenda- Idem ao anterior. Agência Nacional de 
regulatório MS e da Fazenda. Comissão Consultiva Saúde Supletiva, 

de Planos e Seguros vinculada ao MS. 
Privados de Saúde: MF 
(2), MS (2), MPAS (1), 
Conselho Nacional de 
Saúde ( 1 ), CONASS 
(1), CONASEMS (1), 
operadoras de planos e 
seguros (7). 

Ressarci- Procedimentos nos Procedimentos em Procedimentos cobertos Procedimentos 
mento ao valores praticados valores a serem pelos planos nos cobertos pelos planos 
sus pelas operadoras. estabelecidos por valores praticados pelas em valores a serem 

regulamento expedido operadoras. estabelecidos pelo MS 
pelo MS - Sistema de pelo Sistema de 
Custeio do Alto Custo. Custeio Alto Custo. 

Quadro 13 - Comparação dos principais projetos de regulamentação de planos e seguros de 
saúde em disputa ao longo de 1997 (Bahia, 1999, p.246-247) 
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Como seria de esperar, o Projeto das UNIMED's é o que apresenta mais exclusões, 

menor período para internação hospitalar e em UTI, afastamento de aposentados e 

desempregados. Tem dois lances de ousadia. O primeiro é a tentativa (frustrada) de excluir os 

seguros, que deixariam de ser operadores de planos para se restringir ao reembolso de 

despesas médicas realizadas pelos segurados (nos moldes dos seguros de carro, p. ex.). O 

segundo é a proposição da criação da Agência Nacional de Saúde Supletiva, vinculada ao MS. 

Faltam informações sobre a origem dessa idéia. Ou ela expressa uma grande habilidade para 

compreender o contexto no espaço social, ou uma aliança com setores envolvidos com o 

processo de reforma do aparelho de Estado. O fato é que a Agência, exatamente com o 

mesmo nome, será criada no início de 2000. 

Havia ainda o Projeto do Deputado Pinheiro Landim - PMDB, com um 

posicionamento ainda mais favorável às restrições de cobertura, à entrada do capital 

estrangeiro e à regulamentação pelo Ministério da Fazenda. Em setembro de 1997 ocorre um 

debate, no Plenário do Conselho Nacional de Saúde, sobre esse Projeto e o do MS, com a 

presença de diversos parlamentares, além do próprio Landim e de Januário Montone -

Subsecretário de Assuntos Administrativos do MS. 

Ata da 69a Reunião do Conselho Nacional de Saúde, realizada em 3 e 4 de setembro de 1997 
(Brasil, 1997a): 

"O Deputado Humberto Costa (PT), para contextualizar o tema, lembrou dos problemas 
acumulados ao longo do tempo, como por exemplo: a indiferença do governo com o assunto; 

a comissão especial que se formou é composta por parlamentares que representavam o 
lobby dos planos e seguros; o projeto apresentado pelo governo que não tem preocupação de 
garantir o direito do consumidor; a intenção do governo de acabar com a universalidade do 
SUS (para inviabilizar a universalidade, entende que o Governo precise criar uma rede de 

alternativa privada de atendimento, ficando o SUS com a demanda dos miseráveis); o 
objetivo do governo de legitimar algumas práticas já existentes como a proposta da criação 

do fundo de alta complexidade, que viria isentar os planos da cobertura desse tipo de 
atendimento; os defensores do SUS que tratam o assunto de forma secundária e que não 

consideram os 40 milhões de brasileiros atendidos pelos planos de saúde. ( ... ) 
O Conselheiro Júlio se manifestou no sentido de dizer que, na condição de representante 
dos prestadores de serviços via a necessidade de um debate sério em torno de um projeto 
que não contemplasse a incompetência e a malícia. ( .. . ) Frisou que o sistema requer que o 

jovem se disponha a pagar uma parte para o idoso numa atitude de solidariedade natural e 
doutrinária. Porém, conscientização nesse sentido só poderá ocorrer se o Estado subsidiar a 

parte que lhe cabe, e encerrou sua fala defendendo o princípio da solidariedade para se 
chegar a um acordo. ( ... ) 
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A realidade dos fatos, ao ver do Deputado Pinotti (PSB) , no que diz respeito ao lobby no 
Congresso dos planos de saúde aponta para duas alternativas: 1 a protelar o assunto tanto 

tempo quanto necessário para manter os interesses das empresas seguradoras; 2a 
institucionalizar, através da legalização, a situação de desrespeito ao usuário. ( ... )" 

Ata da 69a Reunião do Conselho Nacional de Saúde, realizada em 3 e 4 de setembro de 1997 
(Brasil, 1997a): 

"O Conselho Nacional de Saúde resolve: 1. Manifestar-se junto aos Excelentíssimos 
Senhores Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal no sentido da 

avocação dos projetos relativos sobre a matéria para deliberação nos respectivos Plenários, 
na ordem regulamentar. 2. Conclamar os líderes partidários e integrantes das respectivas 

Bancadas nas duas Casas do Congresso Nacional, a considerarem a proteção e a segurança 
dos consumidores usuários de planos e seguros privados de assistência á saúde como 

principal paradigma na construção das suas decisões. 3. Referendar a proposta do Conselho 
Nacional de Saúde, oferecendo-a como base para discussão, aprimoramento e deliberação 

superior do Poder Legislativo Federal. " 

Ao contrário do que o Conselho esperava, a Câmara dos Deputados aprova, no 

final de Setembro de 1997; o Projeto Pinheiro Landim, por 306 votos a favor, 100 

contra e 3 abstenções. O protesto das organizações de consumidores e de médicos, foi 

imediato. Quando esse Projeto aprovado na Câmara chega ao Senado, constitui-se uma 

arena mais favorável à explicitação de oposições e mais permeável aos interesses dos médicos 

e usuários. O parecer do Senador Sebastião Rocha- PDT, relator do Projeto, é uma expressão 

da diferença entre as duas Casas do Congresso quanto às alianças preferencias de seus 

membros (Quadro 14). 
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PROJETO APROVADO NA CAMARA PARECER DO RELATOR NO SENADO 
Procedimentos Plano ou seguro referência. Faculta a Plano ou seguro referência. Não admite redução 
Eventos redução ou extensão da cobertura em de cobertura quanto a eventos, prazo para 

relação ao plano de referência. permanência em hospital e tipo de acomodação. 
Não permite a oferta de planos só para 
atendimento ambulatorial ou só para internação 
hospitalar, e nem a exclusão de procedimentos 
obstétricos e de alta complexidade. 

Limites para Sem limite. Sem limite. 
utilização 
Idade Proibição de exclusão de idosos. Variação O mesmo. 

do valor, exceto para os beneficiários com 
mais de 60 anos e que já participem do 
plano há mais de 10. 

Condição Continuidade da cobertura para recém Continuidade da cobertura para desempregados 
sócio- desempregados (trabalhador passa a pagar desde que os mesmos assumam o pagamento 
ocupacional também a parcela patronal por um terço de integral do plano. 

permanência no plano - minimo de 6 meses 
e máximo de 24) . 
Continuidade de cobertura para aposentados Continuidade da cobertura para aposentados, 
(que tenham contribuído para o plano por desde que os mesmos assumam o pagamento 
no núnimo 1 O anos) desde que os mesmos integral do plano. 
assumam o pagamento integral. 

Condição de Carência para doenças e lesões Veda a exclusão de cobertura às doenças e 
saúde preexistentes de 2 anos. lesões preexistentes. 

Prazo máximo de carência para partos de 1 O Prazo máximo de carência de 6 meses para 
meses e exclusão de procedimentos todos os eventos de assistência médico-
obstétricos de alta complexidade. Prazo hospitalar. 
para os demais casos de 6 meses . 
Não cobertura para transplantes, órteses e O mesmo. 
próteses, procedimentos odontológicos 
(salvo os preventivos), problemas de saúde 
decorrentes de catástrofes e epidemias, 
fornecimento de medicamentos para 
tratamento ambulatorial. 

Empresas Seguradoras, empresas de medicina de O mesmo. 
abrangidas grupo, cooperativas, autogestão. 

[I>_ela lei 
Entrada de Favorável. Contrário. 
capital 
estrangeiro 
Relação com Veda às UNIMED's a imposição de O mesmo. 
provedores de contratos de exclusividade para os médicos. 
serviços 
Espaço Câmara de Saúde Suplementar I Conselho O mesmo. 
regula tório Nacional de Seguros Privados I SUSEPI 

Ministério da Fazenda. 
Ressarc imento Procedimentos em valores não inferiores Procedimentos hospitalares e ambulatoriais . 
ao SUS aos praticados pelo SUS e não superiores 

aos praticados pelos planos e seguros. 

Quadro 14 - Comparação entre o Projeto de Lei aprovado na Câmara dos Deputados e o 
Parecer da Comissão de Assuntos Sociais do Senado (Bahia, 2000, p.250) 
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Segue-se um período de disputas entre os atores interessados, com ênfase para os 

temas do espaço regulador e das coberturas e direitos dos usuários. 

J a nuário Montone79 - Representante do MS - Declaração na Audiência Pública da Comissão 
de Assuntos Sociais em 04 de Novembro de 1997 (Brasil, 1997b): 

"( ... ) todo o setor deveria estar regulamentado por um órgão com poderes de intervenção 
permanente. Por isso colocou-se como órgão fiscalizador na proposta da comissão 

interministerial a SUSEP. Essa fiscalização deve ser feita por um órgão técnico. O MS não 
tem know how para isso. " 

Edmundo Castilho - Representante da UNIMED- Declaração na Audiência Pública da 
Comissão de Assuntos Sociais em 6 de Novembro de 1997 (Brasil, 1997c) : 

"Entendo que o centro coordenador do processo de criação de política social na área da 
saúde é o MS ." 

Antônio Celso Nassif- Representante da AMB - Declaração na Audiência Pública da 
Comissão de Assuntos Sociais em 13 de Novembro de 1997 (Brasil , 1997d) : 

"A AMB entende que a SUSEP não tem condições para fiscalizar as operadoras, isso deve 
ficar sob jurisdição do MS." 

Wa ldir Mesquita - Representa nte do CFM- Declaração na Audiência Pública da Comissão de 
Assuntos Sociais em 13 de Novembro de 1997 (Brasil , 1997d): 

"A SUSEP preocupa porque faz uma defesa clara dos interesses dos planos privados de 
saúde." 

Moção do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos 
Estaduais em 20 de Novembro de 1997 (Ministério Público do Estado de São Paulo, 1997): 

"Os Procuradores Gerais da Justiça dos Ministérios Públicos Estaduais, profundamente 
preocupados com a tramitação do Substitutivo (da Cãmara dos Deputados) que trata de 

planos e seguros privados de assistência à saúde, e considerando que o mesmo, caso venha 
a ser a provado, representará um imenso e inaceitável retrocesso social e jurídico para os 
mais de 40 milhões de consumidores de planos e seguros privados desse País, vêm , como 
defensores que são, pela CF, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, dentre os 
qua is se avulta o direito à vida e à saúde, que ora sofrem ameaça premente de violação, 

manife star o seu repúdio à aprovação deste Substitutivo, aguardando a sua integral rejeição 
pelo Senado Federal. " 

Moção do Conselho Nacional de Saúde aprovado na 73a Reunião (Brasil 1998c): 
"O Conselho Nacional de Saúde( .. . ) trabalhou exaustivamente sobre a matéria o que 
resultou na posição aprovada em novembro de 1996, cujos princípios básicos abaixo 

ressaltamos: 
1 - Cobertura universal de todas as doenças preexistentes, crônicas, congênitas, infecto

contagiosas e procedimentos de alta complexidade. 
2 - Fim das carências e da limitação do tempo de internação. 
3 - Proibição do aumento das mensalidades por faixa etária. 

4 - Livre escolha, pelos usuários, dos médicos, demais profissionais e serviços de saúde. 
5- Ressarcimento ao SUS ( ... ). 

6 - Participação do MS na normatização e fiscalização dos planos de saúde. 

79 Futuro Diretor Pres idente da Agência Nacional de Saúde! 
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-------------------- -----------------------~ 

7 - Proteção adicional aos demitidos e aposentados que eram beneficiários de planos de 
saúde coletivos." 

Manifesto assinado por 150 entidades - incluindo CFM. IDEC, UNIMED, ABRASPE - de 
março de 1998 (IDEC, 1998): 

"Alertamos a sociedade que o projeto de lei , hoje em tramitação no Senado, desrespeita os 
princípios básicos de proteção ao usuário e ao consumidor, exclui do atendimento diversas 
doenças, não garante o exercício ético da medicina, transforma a saúde em mercadoria e 

beneficia o lucro fácil." 

Posição da UNIMED - Março de 1998: 
"Apoiar a resolução n° 1.401 do CFM, quanto á integralidade no atendimento, respeitando 

porém, o direito constitucional do cidadão de decidir o que lhe interessa adquirir. 
Respeitar o contido no Código de Defesa do Consumidor, proporcionando ao mesmo tempo 
as informações claras e objetivas para decidir o que comprar e garantia do que vai receber. 

A integralidade de atendimento não deve ser causa de elitização de acesso ao sistema 
supletivo de saúde em virtude do preço, com diminuição do universo de usuários hoje 

atendidos. 
Criação de um fundo ou seguro para a cobertura dos tratamentos realizados e de alto custo , 

ás expensas das operadoras. 
Instituir agência nos moldes das criadas pelo Governo, a qual deverá regulamentar e 

fiscalizar as atividades das operadoras dos planos de saúde, vinculada ao MS ou outro que 
não seja o da Fazenda, o qual deve continuar fiscalizando as seguradoras pela SUSEP. " 

Com a nomeação de José Serra para o MS, em março de 1998, o impasse 

entre defensores e opositores dos projetos de regulamentação das operadoras de planos e 

seguros de saúde toma outros rumos (Bahia, 2000). A posição de Serra sobre a campo da 

atenção à saúde é claramente explicitada desde o seu discurso de posse. 

José Serra - Discurso de Posse como Ministro da Saúde, Março de 1998: 
"É correta a orientação constitucional que consagra a universalidade do atendimento à 

saúde. ( .. . ) É preciso garantir que todas as pessoas que não disponham de informação e de 
dinheiro tenham acesso a esse direito. Não podemos entrar no século XXI sem cumpri-lo de 

forma decente . 
Nesse contexto, o SUS impõe-se como inexorável. ( ... ) 

O atendimento básico e o SUS precisam também avançar para flexibilizar seus métodos de 
funcionamento . ( .. . )Temos de passar do financiamento da saúde baseado na oferta de 

se rviços ao atendimento baseado na demanda de serviçosso. Isso ajudará a evitar os custos 
crescentes e a melhorar a qualidade do atendimento. ( ... ) 

Na saúde o mercado e a concorrência operam mal. Para começar, grande parte da 
população não tem d inheiro para exercer sua demanda. No Brasil, 23% das famílias 

recebem até dois salários m ínimos ao mês; 52% até 5 salários mínimos. Segundo, mesmo 
para os que têm um pouco de recursos , o mercado é extremamente imperfeito . O 

consumidorjusuàrio tem escassa informação sobre o serviço que adquire. O resultado é 
dificil de medir. O produto não pode ser devolvido. Não é fàcil mudar de provedor de serviços 

médicos. Aos economistas mais exaltados na defesa do império amplo, geral e irrestrito do 
mercado, sugiro que leiam, para o caso da saúde, os artigos do Professor Arrow, refundador 

da economia neoclássica e Prêmio Nobel de Economia." 

80 Novamente a referência ao modelo desenvolvido pelo MARE para a reforma do sistema de saúde. 
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José Serra- Ministro da Saúde - Declaração na Audiência Pública da Comissão de Assuntos 
Sociais em 29 de Abril de 1998 (Brasil , 1998d): 

"O mercado pressupõe informação dos dois lados, tanto daquele que oferece serviços quanto 
daquele que os compra e , mais, não existe a possibilidade de mudar de fornecedor no meio 

do caminho , e nem possibilidade de uma avaliação dos serviços. Se uma pessoa vai comprar 
uma lata de ervilha em um supermercado, e a ervilha é ruim, é cara ou tem pouca 

conservação, a pessoa muda de supermercado imediatamente. No caso da medicina isso não 
existe. Não há informação, não há essa mobilidade e não há, também, condições de avaliar. 

Portanto, não se pode deixar essa questão para o mercado." 

José Serra - Ministro da Saúde - Declaração na 76a Reunião do Conselho Nacional de Saúde 
em 6 de Maio de 1998 (Brasil, 1998e): 

"Apresentei no Senado Federal uma posição- que não é exatamente a do Conselho, embora 
tenha convergido mais que as posições anteriores do próprio projeto aprovado pela Cãmara 

dos Deputados ( ... ) Por delegação do Presidente assumi, desde que tomei posse, esse 
processo que até então não estava exatamente sendo coordenado pelo MS. Basicamente, 

dentro do meu raciocínio, as questões fundamentais são as seguintes: 1 o -o Projeto como 
tal não traz nenhum prejuízo aos consumidores . Pode não ser suficiente, não resolver 

alguns problemas, mas tem dispositivos que são fundamentalmente positivos . Eu alinhei, 
na Comissão cerca de 14 dispositivos do Projeto que veio da Cãmara que eram positivos. É 

muito dificil aperfeiçoar o Projeto, estamos tendo essa dificuldade, por uma questão 
regimenta l. Esse projeto teve origem no Senado Federal, fo i para a Cãmara dos Deputados e 

voltou ao Senado. Quando é assim o Senado Federal não pode fazer alteração( ... ). Nesse 
sentido, que o Governo faça, se o Congresso nacional quiser, uma Medida Provisória, 
simultânea à sanção do Projeto, caso ele seja aprovado na forma que ele está, porque 

algumas coisas terão que ser acertadas . Um outro ponto é a questão de que organismo que 
coordenará o projeto . É evidente que deveria estar centrado no MS. Na verdade, a SUSEP 

continuará tendo um papel que trata-se de uma parte de seguros mas, mesmo o que não for 
seguro estritamente, precisa ter um tratamento próximo à questão de seguros. ( ... ) Precisa 
de um tra tamento que proteja os consumidores . E na verdade, o que se fez foi estranho, 

porque ficou uma Câmara, dentro da SUSEP. Isso também deve ser modificado , porém não 
podemos suprimir no projeto que lá está, senão, não fica nada. Depois, as questões mais 
controvertidas, o capital estrangeiro , por exemplo, eu acho que deveria entrar, até porque 
entra na economia em todo lado. Há uma visão conspiratória sobre isso, de proteção da 

concorrência. ( ... ) Estamos preparando, aqui no MS, um texto de Medida Provisória, 
completando, estabelecendo as regulamentações." 

Pois foi exatamente isto o que aconteceu! Em Maio de 1998 o Senado aprova o 

Projeto de Lei da Câmara dos Deputados - a Lei 9. 665, que é sancionada em 4 de 

.Junho pelo Presidente da República. Segue-se, imediatamente, a edição da Medida 

Provisória n° 1.801. E, assim, constitui-se, novamente, um processo de construção das 

normas através de comissões (arenas burocráticas), de modo transitório e mutante, como já 

havia se constituído para a normatização do SUS. A MP cria o Conselho de Saúde 

Suplementar- CONSU, encarregado de elaborar normas para a operação dos planos e seguros 

de saúde. A Câmara de Saúde Suplementar- da SUSEP, passa a ter caráter consultivo. 
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"As restrições da pauta da agenda da regulamentação originadas pelas iniciativas do 
executivo e o desinteresse, ou ausência de condições ou lentidão do legislativo para 
ampliá-la ou ao menos para protegê-la mais veementemente contra os grupos 
empresariais diretamente envolvidos reforçou o ideário de um executivo (na área 
econômica) pragmático e eficiente às voltas com um legislativo obtuso e 
absolutamente permeável à vocalização de interesses particulares. É como se a 
passagem dos debates pelo Congresso Nacional fosse uma mera formalidade, embora 
essa arena tenha se mostrado mais permeável aos interesses dos consumidores do que 
as soluções geradas pelas burocracias ministeriais. A 'fraqueza' do legislativo fica 
ainda mais exposta diante da edição da Medida Provisória que confirma sua 
incapacidade de seleção e agregação dos interesses em disputa." (Bahia, 2000, p.260) 

É bastante dificil fazer uma síntese e, mesmo, compreender as normas, na medida em 

que essas sofrem sucessivas e constantes alterações. Apenas no primeiro ano da 

regulamentação - de Junho de 1998 a Junho de 1999, foram editadas 14 MP's81 e 21 

Resoluções do CONSU; até Agosto de 2001 foram 44 MP's. 

Essa estratégia de ação expressa uma prática amplamente disseminada no espaço 

social. Lobato (2001) analisa a evolução das edições e reedições de MP's. De Março de 1988 

a Dezembro de 1994 (governos Sarney, Collor e Itamar), foram 356 edições e 455 reedições, 

o que corresponde a uma média de 1,17 reedições. No governo Fernado Henrique, de Janeiro 

de 1995 a Setembro de 2001 foram 263 edições e 5.036 reedições- média de 19,06 reedições. 

Uma análise dessa prática induz a que se pense na possibilidade de uma resistência do 

Legislativo à prática governamental. De qualquer forma, expressa o rompimento com um 

pressuposto da democracia delegativa - o do respeito à vontade dos cidadãos que o 

Legislativo representa. 

81 As Medidas Provisórias precisam ser reeditadas a cada 30 dias . Nesse caso, essa tem sido uma oportunidade 
para revisar seu conteúdo de modo sucessivo e, agora sim, incrementai. 
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Regulamentação dos aspectos assistenciais a partir da Lei 9.665 e MP 1.801 (Brasil, 1999b) 

É instituído o plano referência de assistência à saúde - cobertura mínima que todas as operadoras 
precisam oferecer, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo 
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de 

. terapia intensiva, ou similar, cobrindo as doenças listadas na Classificação da Organização Mundial 
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas A partir do Plano de referência existem 
quatro tipos de planos a serem escolhidos pelos usuários para contratação: 
• Plano Ambulatorial - Consultas médicas em número ilimitado nas clínicas básicas e 
especializadas reconhecidas pelo CFM; serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais 
procedimentos solicitados pelo médico assistente e que não exijam apoio hospitalar por mais de 12 
horas; atendimentos de urgência e emergência até 12 horas, com remoção após cumprido esse 
período nos atendimentos de urgência e emergência que exijam internação; além de alguns 
procedimentos especiais, como: hemodiálise, cirurgias oftalmológicas, quimioterapia e radioterapia . 
• Plano Hospitalar - Internações hospitalares com número de diárias ilimitadas, inclusive em UTI, 
exames complementares, medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusões, quimioterapia e 
radioterapia de acordo com a prescrição do médico assistente, taxa de sala nas cirurgias, materiais 
utilizados, remoção do paciente entre estabelecimentos hospitalares, dentro dos limites de 
abrangência do contrato, despesas do acompanhante no caso de pacientes menores de 18 anos e 
atendimentos de urgência e emergência. 
• Plano Hospitalar com Cobertura Obstétrica - Além da cobertura oferecida no plano hospitalar, 
inclui os procedimentos relativos ao pré-natal, assistência ao parto e ao recém-nascido natural ou 
adotivo nos primeiros 30 dias de vida . 
• Plano Odontológico - Consultas, exames radiológicos, cobertura de procedimentos preventivos 
de dentística e endodontia, tratamento de cáries, cirurgias orais menores que possam ser feitas em 
consultório sem anestesia geral e atendimentos de urgência e emergência . 

· Os planos hospitalares e de referência cobrirão transplantes de rim e córnea e os gastos com 
procedimentos vinculados à cirurgia, incluindo despesas assistenciais com doadores vivos, 
medicamentos usados na internação, acompanhamento clínico no pós-operatório, despesas com 
captação, transporte e preservação dos órgãos. 
Não há mais limite no número de diárias em casos de internação, inclusive UTI. 
O consumidor é obrigado a informar à empresa contratada a condição sabida de doença ou lesão 
preexistente, devendo ter a orientação de médico para o preenchimento do formulário específico da 
"entrevista qualificada". A omissão dessa informação pode ser caracterizada como fraude, 
acarretando, por parte da empresa, a rescisão ou suspensão contratual. Na constatação de doença 
ou lesão preexistente, serão oferecidas ao consumidor duas alternativas: "cobertura parcial 
temporária" ou "agravo do contrato"- que implica em um custo maior. 
A cobertura para AIDS e câncer é obrigatória, nos limites do tipo de plano adquirido. 
Ficam estabelecidas sete faixas etárias: de zero a 17 anos; 18 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 
50 a 59 anos; 60 a 69 anos; e mais de 70 anos. O valor da mensalidade da última faixa etária não 

. pode superar seis vezes o valor da primeira. 
Assegura que ninguém pode ser impedido de participar de um plano ou seguro de saúde por ser 
portador de qualquer tipo de deficiência. O atendimento será feito nos limites do plano ou seguro 
adquirido (ambulatorial, hospitalar etc). Prevê o atendimento a portadores de transtornos mentais, 
inclusive nos casos de intoxicação ou abstinência provocados por alcoolismo ou outras formas de 
dependência química. As operadoras devem cobrir lesões decorrentes de tentativa de suicídio, já que 
expressam transtornos psíquicos. 
No caso de rescisão ou exoneração, sem justa causa, o consumidor mantém a condição de 
beneficiário por um período equivalente a 1/3 do tempo de permanência no plano, ou sucessor. O 
prazo mínimo assegurado é de seis meses e o máximo é de 24 meses. Independentemente do 

' tempo, o consumidor terá de assumir o pagamento integral da mensalidade. 
O aposentado terá direito às mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da 

· aposentadoria se tiver contribuído por, no mínimo, dez anos, e se assumir o pagamento integral. 
Quando o período de contribuição for inferior a dez anos, o consumidor poderá continuar a se 
beneficiar, durante um período igual ao tempo de contribuição (por exemplo, se contribuiu oito anos, 

· terá direito ao plano durante oito anos). Também neste caso, terá de assumir o pagamento integral. 
· Esses direitos são extensivos aos dependentes inscritos na vigência do contrato de trabalho, mesmo 
em caso de falecimento do titular. Os direitos deixam de existir quando da admissão em novo 

. emprego. 
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Regulamentação do ressarcimento ao SUS -Resolução RDC de Março de 2000. 

O ressarcimento deverá ser efetuado pela operadora quando os titulares e dependentes beneficiários 
de planos privados utilizarem procedimentos realizados por unidades públicas de saúde e os de 
urgência e emergência realizados por estabelecimentos privados conveniados ou contratados pelo 
SUS. Os valores cobrados são definidos na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos 

. - TUNEP . As operadoras encaminham dados cadastrais dos beneficiários atualizados mensalmente. 
Cabe ao MS e aos gestores estaduais e municipais em gestão plena a administração dos 
procedimentos para o ressarcimento. Os recursos arrecadados destinar-se-ão igualmente para o 
gestor responsável pelo processamento do ressarcimento e o Fundo Nacional de Saúde, caso a 
unidade prestadora seja privada contratada e conveniada ao SUS. 

Regulamentação das condições de ingresso, operação e saída do setor82 

Implantado o Plano de Contas Padrão que, juntamente com o Sistema de Informações Econômico 
Financeiras, deve garantir maior transparência das operações. 

' Sempre que detectadas insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades 
econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a 
qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá determinar a alienação da carteira, o regime de 
direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a liquidação 
extrajudicial, conforme a gravidade do caso. 
O descumprimento das determinações do diretor-fiscal ou técnico, e do liquidante, por dirigentes, 
administradores, conselheiros ou empregados da operadora de planos privados de assistência à 
saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique efeito suspensivo da 
decisão administrativa que determinou o afastamento. 
A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou do liquidante, poderá, em ato 
administrativo devidamente motivado, determinar o afastamento dos diretores, administradores, 
gerentes e membros do conselho fiscal da operadora sob regime de direção ou em liquidação. 
No prazo que lhe for designado, o diretor-fiscal ou técnico procederá à análise da organização 
administrativa, da situação econômico-financeira, e da qualidade do atendimento, e proporá à ANS as 
medidas cabíveis . O diretor-fiscal ou técnico poderá propor a liquidação extrajudicial. 
Definida a sistemática para exigência de Plano de Recuperação. 
A multa a ser aplicada, nos casos previstos, pela ANS, tem valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) e não superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), de acordo com o porte econômico da 
operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da infração. 

82 Exemplos do uso dessas atribuições - Em Setembro de 2000 a ANS suspendeu a comercialização de 260 
planos de saúde, após a constatação de irregularidades nos textos dos planos vendidos. As 51 empresas 
responsáve is foram multadas em R$ 35.000,00. Em março de 2001 a ANS decreta intervenção fiscal e técnica na 
UNIMED-SP, e intervenção fiscal na UNICOR e ADRESS. A intervenção fiscal é determinada por insuficiência 
nas garantias de equilíbrio financeiro da empresa. A intervenção técnica é motivada por problemas 
administrativos. Nessa situação os conveniados da UNIMED, p. ex., passaram a ter acesso a uma lista restrita de 
prestadores de serviço . Para o IDEC, o consumidor não está protegido nesses casos. 
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O Sistema de Regulação 

O sistema de resolução da Lei 9.656/98 é bi-partite: a regulação das atividades econom1cas na 
esfera do Ministério da Fazenda - SUSEP e Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e a da 
atividade de produção de serviços de saúde, do MS - Departamento de Saúde Suplementar e 
Conselho de Saúde Suplementar (CONSU). Também foi instituída a Câmara de Saúde Suplementar, 
como órgão consultivo permanente. 
A unificação de todas as atribuições de regulamentação no MS - criação da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS, foi iniciada pela MP 1.928 de Novembro de 1999 convertida, em 28 de 
Janeiro de 2000, na Lei 9.961 . O CONSU passa a ser um Conselho Ministerial- MS, Fazenda, Justiça 
e Planejamento, presidido pelo Ministro Chefe da Casa Civil. A Câmara de Saúde Suplementar tem 
as suas atribuições ampliadas para cobrir aspectos econômico-financeiros. Composição: Ministérios 
da Fazenda, Previdência , Trabalho, Justiça e Saúde; Conselho Nacional de Saúde; CONASS; 

f CONASEMS; CFM, Conselho Federal de Odontologia e o de Enfermagem; FBH; Confederação 
Nacional de Saúde, Hospitais Estabelecimentos e Serviços; Confederação das Santas Casas; 
Confederação Nacional da lndústira e a do Comércio; CUT; Força Sindical ; Social Democracia 
Sindical ; defesa do consum idor; associações de consumidores de planos de saúde; operadoras de 
autogestão, de medicina de grupo e de odontologia de grupo, cooperativas médicas e as 
odontológicas; portadores de deficiência e patologias especiais; além de 2 representantes da ANS, 
sendo um deles o Secretário da Câmara. 

f Enquanto agência autônoma - instituída pela reforma do aparelho de Estado, a ANS tem autonomia 
· administrativa, financeira e política, expressas por uma arrecadação própria, decisões tomadas pela 
Diretoria Colegiada, dirigentes com mandato definido em lei e, o poder legal dado ás agências 

1 reguladoras à efetivação de suas resoluções. 

As expressões de insatisfação, de ambas as posições (empresas e usuários), são 

imediatas e continuam até hoje. 

Nos dias 5 e 7 de Dezembro de 1998, as Confederações Nacionais do Comércio e da 

Saúde, respectivamente, recorrem ao Supremo Tribunal Federal, argüindo aspectos 

inconstitucionais da Lei 9.656 e demais atos, através de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADIN). As entidades questionam diversos pontos, entre eles: edição de MP um dia após a 

promulgação da Lei, alterando seus dispositivos e impondo novas exigências; a necessidade 

de Lei Complementar (Art. 192 da CF) para dispor sobre autorização e funcionamento de 

seguradoras; violação dos princípios da liberdade de associação, de livre iniciativa e 

concorrência, cerceando a atividade econômica das operadoras; exigência de cobertura de 

doenças preexistentes, ampliação de cobertura e proibição de limites para internação, 

encarecendo o custo do atendimento; determinação da aplicação retroativa de normas para os 

contratos firmados antes da vigência da Lei. A ADIN foi retirada após acordo com o MS. 

Esse acordo resultou na MP 1801-14 de 17 de Junho de 1999, que garante às operadoras a 
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possibilidade de reajuste por mudança de faixa etária com idade inicial de 60 anos ou mais. 

Os usuários, perdem, nesse acordo, uma das suas mais importantes reivindicações. Mais 

perdas estavam por vir. A insatisfação é enorme! 

Regina Panizzi Carvalho ( 1998) - Vice-Presidente do CFM: 
"Pacientes e médicos deveriam estar mais atentos à regulamentação dos planos de saúde 

que entra em vigor em Janeiro de 1999 ( ... ). 
O conceito e as normas para doenças preexistentes são ainda preocupantes. Mesmo 

condicionadas ao conhecimento prévio do paciente e cabendo à empresa o ônus da prova, 
são desprovidas de fundamento médico. Caso a pré-existência seja declarada ou detectada 
através de exames anteriores à adesão, a regulamentação prevê que o cidadão tem a opção 
de pagar mais caro e obter a cobertura. Ora, a revaloração da contrapartida financeira, no 

momento do contrato, é uma forma de exclusão. " 

Fórum de Acompanhamento da Regulamentação dos Planos de Saúde83- Fevereiro de 2000: 
"Abusos cometidos contra os usuários dos planos privados de saúde - negação de 

atendimento a diversas patologias; exclusões de procedimentos e exames; 
descredenciamento da rede contratada (hospitais, médicos e laboratórios); reajustes 

abusivos de mensalidades, incluindo aumentos por mudança de faixa etária, entre outros. 
A Lei 9 .656/98 não eliminou problemas essenciais na relação entre empresa, usuário e 

prestador de serviços, em prejuizo, principalmente, do usuário, contrariando princípios e 
disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

A edição de seguidas MP's e as Resoluções do CONSU modificaram a Lei 9 .565/98, 
restringindo ainda mais direitos alcançados pelos usuários com base na CF e no Código de 

Defesa do Consumidor, em precedentes decisões judiciais, bem como na própria Lei 
9 .565/98. 

A regulamentação da matéria prossegue provocando indefinições para o usuário ( . .. )." 

Lynn Silver e Andrea Salazar - Documento do IDEC apresentado na Audiência Pública da 
Comissão de Seguridade Social e Família em 9 de Maio de 2000 (Brasil, 200Gb): 

'' Uma análise das resoluções do CONSU e da nova Agência demonstra uma mistura de 
decisões aparentemente coerentes com a política nacional de saúde com outras medidas 
cujos objetivos parecem mais relacionados com a garantia da excessiva lucratividade do 

setor aos custos do consumidor. Exemplo da primeira situação é a recente Resolução 18 de 
30 de Março, sobre ressarcimento ao SUS, cobertura da atenção pré-natal, delimitação 
parcial dos procedimentos que podem ser excluídos alegando doença preexistente, ou a 
inclusão, ainda tímida, de procedimentos de prevenção ou de diagnóstico precoce nos 

procedimentos de cobertura obrigatória. ( ... ) 
Trazer para o conhecimento de V. Exas., as principais questões objeto de regulamentação 
pelo CONSU que implicarão em ainda mais abusos e lesões aos consumidores, já tendo o 
IDEC apresentado as mesmas críticas ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde, José Serra, em 07 

de Julho de 1997. 
Reajuste por mudança de faixa etária: de acordo com o Art. 15 da Lei combinado com as 

Resoluções 6 e 15 do CONSU, admitiram o aumento de preço por alteração da idade em sete 
faixas etárias, em uma variação máxima de 6 vezes entre a primeira e a última faixa. Isso 

significa que um consumidor que aos 17 anos paga R$ 200,00 pode terminar, aos 70 anos, 
pagando R$ 1.200,00- sem considerar os reajustes anuais. ( ... ) O que foi determinado sem 
qualquer fundamentação técnica em termos de sinistralidade. Além disso, possibilitam à 

empresa adotar critérios próprios para impor os aumentos entre as faixas etárias. ( ... ) Está 

83 Em Fevereiro de 2000 oitenta entidades representativas de usuários, profissionais de saúde e trabalhadores, 
criam o Fórum de Acompanhamento da Regulamentação dos Planos de Saúde. 
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sendo utilizada pelas empresas do setor para concentrar os aumentos significativos nas 
faixas etárias relativas aos mais idosos. Conseqüentemente, ter-se-á as mesmas práticas 

abusivas presentes hoje no mercado que consistem na "expulsão" dos idosos ( .. . ) 
Atendimento de urgências e emergências: O atendimento só é irrestrito nas primeiras 12 
horas e em ambulatório . Pela Lei haveria cobertura abrangente nesses casos, desde que 

decorridas 24 horas da contratação. A Resolução 13 viola a Lei ao restringir a cobertura e 
cria situações como estas: a) o plano ambulatorial só atende nas primeiras 12 horas e nesse 
nível - se ocorrer um atropelamento com politraumatismo e necessidade de centro cirúrgico 
ou UTI não haverá atendimento; b) o plano hospitalar não é obrigado a dar cobertura se a 
urgência ou emergência ocorrer durante o período de carência; c) o plano hospitalar pode 

excluir o atendimento quando não for necessária a internação, p. ex., um caso de fratura de 
perna não terá cobertura alguma; d) as gestantes, mesmo com plano hospitalar com 
cobertura obstétrica desde que no prazo de 10 meses de carência, só terão direito ao 

a mbulatório por 12 horas em casos como aborto, hemorragia ou complica ções da gravidez. 
( .. . ) Cria situações inaceitáveis do ponto de vista ético, médico e legal, já que implica ruptura 

da assistência após determinado (e curto) período de tempo. 
Reajustes anuais: Segundo o DIEESE a média de aumento dos planos de saúde (93 ,49%), 

entre 1996 e 4 j 2000, é muito maior do que a de consultas médicas (28 ,09%), exames 
laboratoriais (-3,63%) e hospitais (14 ,60%). Para coibir esta distorção de preços que 

prejudica sobremaneira os consumidores, seria necessário que a nova agência adotasse 
uma política de regulação econômica do setor inclusive envolvendo a limitação da margem 

de lucro permissível, como hoje acontece na regulação dos preços de ônibus, p . ex. 
Planos coletivos e acidentes e doenças de tra balho: A resolução 15 do CONSU desobrigou os 

planos coletivos de prestarem assistência nos casos de acidente de trabalho e suas 
conseqüências, doenças profissionais e procedimentos relacionados com a saúde 

ocupacional. Essa medida afronta a Lei que obriga a cobertura de todas as doenças 
constantes da Lista da OMS. O trabalhador que sofreu um acidente ou que tem uma doença 

potencialmente atribuída ao trabalho ficará sem cobertura enquanto o patrão e o plano 
brigam. 

Transplantes: Foram restringidos por meio da Resolução 12 do CONSU, apenas àqueles de 
rim e córnea. Considerando que os transplantes de fígado , coração e medula óssea não são 

procedimentos experimentais , são os únicos tratamentos indicados para uma série de 
doenças; considerando ainda que já são cobertos por empresas de autogestão em muitos 

casos sem elevação dos prêmios de forma significativa; e , por fim , que a exclusão de 
cobertura significa o repasse dos custos para o SUS ou a morte do paciente, o IDEC entende 
que devem ser incluídos na cobertura devida, bem como os medicamentos necessários após 

a alta( .. . ). 
Doenças preexistentes: Após se submeter à denominada entrevista qualificada, deve ser a 

empresa impedida de qualquer procedimento para tentar negar cobertura ao usuário ( .. . ). A 
Resolução 2 presume a má-fé do consumidor, além do que se pode questionar a 

constitucionalidade da submissão ã perícia médica, por atentar contra a intimidade da 
pessoa." 

Henrique Fontana- Deputado PT- Declaração na Audiência Pública da Comissão de 
Seguridade Social e Família em 11 de Maio de 2000 (Brasil , 2000): 

"O grande desafio do Brasil é fazer o jogo da verdade com os planos de saúde. ( .. . ) Temos 
que exigir a cobertura universal , para que haja o jogo da verdade, porque um consumidor 
vai descobrir que ele não pode depender de plano privado e ele deve lutar por um sistema 

público qualificado , ou ele vai saber quanto é que lhe custa garantir um atendimento 
integral , com transplante cardíaco, com hemodiálise, com transplante de medula óssea e 

com todos os itens que hoje ainda estão sendo excluídos. ( .. . ) 
Seis vezes é muito perverso, porque o ideal de solidariedade geracional é que ela seja 

integral, que alguém que entre no plano de saúde com 18 anos pague o mesmo valor que 
aquele que tem 78 anos . Esta é a verdadeira solidariedade intergeracional que se faz quando 

se planeja o sistema público de saúde, porque a lógica dos planos privados tem que 
acompanhar a lógica do interesse público, e não a lógica do interesse privado do lucro que 

eles querem gerar. Não tenho nada contra o lucro, desde que respeitem todos esses critérios 
de interesse público ." 
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Carlos Otávio Reis- Representante do IPEA- Declaração na Audiência Pública da Comissão 
de Seguridade Social e Família em 11 de Maio de 2000 (Brasil, 2000): 

"Sobre a renúncia de arrecadação fiscal84 . Esse é um problema sério, porque, na verdade, 
essa renúncia escancara que a possibilidade de existência desse mercado deu-se em função 
de um patrocínio do Estado nos últimos 30 anos. Deve-se discutir se vale a pena manter a 

renúncia." 

Elio Gaspari- articulista da Zero Hora em matéria intitulada "Cuidado: há planos de saúde" 
publicada em 17 de Dezembro de 2000: 

"Sobre os idosos com planos individuais : São as vítimas da iniqüidade social que se montou 
no Brasil. Enquanto o sujeito tem saúde (e pode trabalhar) ele fica no plano da empresa. 

Quando ela acaba, ou quando se aposenta, vai para o SUS. Levando-se em conta que dois 
terços dos gastos de uma pessoa com a própria saúde ocorrem depois dos 60 anos, percebe

se o que se fez em Pindorama: privatizou-se a saúde e estatizou-se a doença." 

Boletim do IDEC em 18 de Março de 2001 : 
"O IDEC ajuizou uma ação civil pública contra a ANS, para questionar a validade da 

Resolução 27, que criou o mecanismo de revisão técnica, por meio do qual operadoras em 
dificuldades podem ser valer de instrumentos para equilibrar sua situação, oferecendo rês 
opções para os consumidores que representam, invariavelmente, aumento de mensalidade 

ou redução de serviços. ( .. . ) O IDEC entende que a revisão técnica da ANS significa a 
alteração forçada do contrato firmado entre consumidor e empresa, o que fere o Código de 

Defesa do Consumidor e a CF e, ainda, que a medida representa transferência de risco 
inerente à atividade exercida pelas operadoras do setor para os consumidores. " 

Fórum Nacional de Acompanhamento da Regulamentação dos Planos de Saúde em 29 de 
Março de 200 1: -

"Comentários referentes à Consulta Pública O 1/2001 sobre a RDC 41 de 2000: 
Ressaltamos que desde o início da tramitação da legislação em vigor, e subseqüentemente 
nas reuniões da Câmara de Saúde Suplementar nossas entidades vêm se opondo de forma 
contundente a qualquer exclusão de atendimento e assistência para as chamadas doenças 

preexistentes. Somos contrários a esse conceito por vários motivos : 
a) É desprovido de fundamentação médica e científica, tornando impossível a 

identificação do que vem a ser lesão ou doença preexistente. 
b) Fere os princípios constitucionais e de direitos humanos, à saúde e à vida 

internacionalmente reconhecidos. 
c) Possibilita negar aos usuários tratamentos necessários para a preservação da vida 

ou a prevenção de lesões ou incapacidades irreparáveis. 
d) Cria uma contradição insuperável com outras partes da própria Lei 9 .656, onde está 

garantido o atendimento de urgências e emergências quando há risco de vida ou de 
lesões irreparáveis, sabiamente garantido por nossos legisladores- lógica que deve 

prevalecer em toda regulamentação. 
e) Um amplo leque de abusos continua sendo praticado em nome da exclusão de 

doenças preexistentes. Além disso, as empresas não têm oferecido a opção legal do 
agravo para os contratos novos, restando aos usuários portadores das chamadas 

preexistentes apenas a carência de 24 meses. ( . .. ) 
Os usuários que tiverem restrição dos procedimentos elencados na RDC 41 irão 

procurar atendimento no SUS, contribuindo para dificultar ainda mais o acesso das 
faixas mais carentes da população aos serviços públicos. Com isso, haverá transferência 

84 "O financiamento dos planos e seguros de saúde pelo conjunto da sociedade através de deduções I isenções 
fiscais , repasse de custos para os produtos e a relação das operadoras com os provedores( ... ) não foram incluídos 
na agenda do atual processo de regulamentação." (Bahia, 2000, p.259) 
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para o setor público do gasto com procedimentos de alto custo do setor privado, que 
investe de R$300,00 até R$ 3.000,00 per capitajano por usuário, contra cerca de R$ 

100,00 per capitajano do SUS. A RDC 41 aumenta a rentabilidade dos planos e agrava 
a crise de financiamento do setor público." 

Jornal do Brasil em 16 de Fevereiro de 2001: 
"Planos de Saúde recebem nota 6,6 - Só telefônicas tiveram avaliação pior do que empresas 
do setor, segundo pesquisa nacional de Opinião feita via internet, com 2.621 internautas de 

todo o país." 

Para a direção da ANS tudo parece haver um grande exagero. 

Januário Montone (200 1) - Diretor Presidente da ANS - Palestra em Seminário promovido 
pela ABRAMGE em novembro de 2001: 

"Claro que uma lei que é alterada por uma MP poucos dias após a sua promulgação e o fato 
dessa MP ter sido reeditada 43 vezes, é uma tentação irresistível para qualquer discurso 

destinado a criticar as falhas do processo. Mas qualquer análise mais cuidadosa das 
mudanças mostra que o seu foco sempre esteve limitado ao modelo do órgão regulador. As 
regras estabelecidas para as empresas e o modelo assistencial, os direitos e garantias de 

acesso dos usuários, não sofrem alterações significativas ao longo dessas mais de quarenta 
reedições ." 

As empresas também estão insatisfeitas com a atuação da ANS. 

Januário Montone (200 1) - Diretor Presidente da ANS - Palestra em Seminário promovido 
pela ABRAMGE em novembro de 2001: 

"O desentendimento entre empresas de planos de saúde e a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) torna-se cada vez mais evidente. O Sistema Nacional Unimed acusa a 
ANS de exceder seu papel fiscalizador e onerar a assistência médica. Segundo manifesto 

publicado ontem em jornais de vários Estados, a Unimed afirma que a ANS cria falso 
conflito entre consumidores e planos. A empresa vem sendo multada por reajustar seus 

planos sem autorização. 
Procurado pela reportagem do Estado, Edmundo Castilho, presidente da Unimed, não quis 

comentar o manifesto. Segundo sua assessoria de imprensa, ele se encontra hoje com o 
Ministro da Saúde, José Serra. 

Mas a Unimed não está sozinha ao reclamar da atuação da ANS. Arlindo de Almeida, 
presidente da Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge), confirma: as 

exigências impostas pela Lei n° 9.656, de 1998, encarecem os planos. De acordo com 
estimativas da Abramge, houve queda de 10% do número de clientes de planos de saúde 
desde o início de 1999 . Para Almeida, a ANS tem caráter mais punitivo do que preventivo. 
'As empresas são sempre parte vencida nas reuniões da Cãmara de Saúde Suplementar, 

órgão consultivo da ANS', completa. 
Em nota oficial, a ANS responde que 'empresas do Sistema Unimed vêm sendo multadas 

sistematicamente' e que o manifesto deixa claro o "pouco caso dessas empresas com 
relação à legislação' . A ANS garante estar atenta às irregularidades. Segundo a nota, a 

ANS cumpre suas atribuições legais de normatizar, regulamentar, controlar e fiscalizar o 
setor. " 

Como se as críticas e conflitos não fossem suficientes, a ANS, em uma jogada 

questionável do ponto de vista ético e, mesmo, do senso de oportunidade, surpreende a todos 
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com a inclusão, na MP 2177-43, em agosto de 2001, da possibilidade de criação de 

produtos segmentados e subsegmentados, que só oferecem cobertura para determinadas 

doenças; planos regionalizados, que não cobririam todos os tipos de tratamentos e exames se 

na região não houvesse recursos para oferecê-los; e planos com controle de acesso dos 

usuários aos serviços mediante consulta prévia com um clínico geral que definiria o 

encaminhamento ou não a especialista, laboratório ou hospital - essa figura foi batizada, 

pejorativamente, de "médico porteiro". Antes de mencionar as reações à MP é interessante 

registrar a semelhança de seus termos com os defendidos pela ABRAMGE nos Editoriais de 

sua revista nos meses de Maio e Junho. 

Arlindo de Almeida- Presidente da ABRAMGE- Editorial intitulado "Sem opção", em Maio 
de2001: 

"Ao expandir o atendimento mínimo em caráter obrigatório, estabelecendo cobertura 
praticamente total e internação sem limites, vedando a oferta de planos menos abrangentes, 
portanto mais baratos e adequados á capacidade econômica do consumidor de baixa renda, 

a lei o exclui da assistência privada, remetendo-o para o SUS." 

Arlindo de Almeida- Presidente da ABRAMGE- Editorial intitulado "Contra-senso", em 
Junho de 2001: 

"Em recente manifestação ( ... ) as entidades médicas declararam guerra á assistência médica 
administrada (managed care) . ( ... ) Na saúde administrada o médico é reconhecido como o 

principal agente, capaz de reduzir custos na área da saúde, mantendo a qualidade do 
atendimento." 

"Rara unanimidade"- Editorial da Folha de São Paulo em 14 de Agosto de 2001: 
"A nova versão da medida provisória que regula os planos de saúde obteve uma rara 

unanimidade. Ela conseguiu o repúdio veemente e conjunto da Ordem dos Advogados do 
Brasil, AMB , PROCON, IDEC, Fórum de Entidades Nacionais de Portadores de Patologias e 
Deficiências e Fórum Nacional de Acompanhamento e Regulamentação de Planos de Saúde, 

entre outros. 
Os motivos para a rejeição são simples e eloqüentes. O comunicado conjunto das entidades 

não poderia ser mais direto: 'A ANS engana a população e afronta o Congresso ao fazer 
editar medidas tão arbitrárias e lesivas aos usuários. 

De fato , a confirmar-se a interpretação dessas instituições, as alterações propostas pelo 
governo representam enorme retrocesso, e ainda mais pelo discutível instrumento da MP. 

( ... ) Em poucas palavras, a MP dá às empresas tudo com que elas sempre sonharam e ainda 
mais . O IDEC chega mesmo a falar em vínculos entre empresas de saúde e financiamento de 

campanhas." 

"Retrocesso na área da saúde suplementar" -Editorial do Estado de São Paulo em 14 de 
Agosto de 2001: 

"A um repórter que lhe perguntou se o MS não estaria favorecendo as empresas de saúde, 
com a nova versão da MP( ... ), o Ministro José Serra reagiu irritado: 'Não acredito que estou 
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ouvindo uma bobagem tão grande'.( .. . ) Convém, no entanto, que tanto o Ministro quanto a 
ANS revejam suas posições - e o mais depressa possível. A nova MP prejudica e muito os 

consumidores. ( .. . ) 
A função do governo é arbitrar objetivos que, freqüentemente, se opõem. Arbitrar, não no 
sentido de definir quem pode tudo, ou quase tudo, e quem nada ou pouco pode, e sim no 

sentido de harmonizar as necessidades das duas partes.( ... ) Nos Estados Unidos a 
assistência administrada é responsável por tratamentos incompletos e decisões de 

tratamento feitas em função do custo do atendimento . É um sistema perverso que não deu e 
não dará certo, a não ser do ponto de vista das empresas. " 

Eleuses Paiva- Presidente da AMB - Declaração em coletiva à imprensa na sede do 
PROCOM-SP em 13 de Agosto de 2001 (CFM, 2001): 

"Embora o texto não seja claro, é possível deduzir por 'atendimento hierarquizado' que o 
paciente primeiro deverá ser atendido por um clínico geral e , se necessário , posteriormente 
encaminhado a um especialista. Resumindo: é o fim do direito de escolha do paciente e a 

regulamentação do falido managed careBS americano." 

"Governo adia nova proposta para planos" - Zero Hora em 2 de Setembro de 2001 :"A 
reedição da MP que regula os planos de assistência médica sem os pontos que 

desagradavam os usuários, órgãos de defesa do consumidor, operadoras e médicos 
intensificou a discussão sobre a regulamentação do setor. Segundo a ANS, o governo optou 
por adiar todas as mudanças e deixar para o Congresso a responsabilidade de decidir sobre 

o assunto, quando enviar um Projeto de Lei ao Legislativo. ( ... ) 
Os protestos, que começaram no início de Agosto, chegaram ao Congresso. A base 

governista enfrentou críticas de todos os partidos. A pedido da Comissão de Seguridade 
Social e Família, o Deputado Arnaldo Madeira (PSDB-SP), líder do governo na Casa, sugeriu 

ao Presidente Fernando Henrique Cardoso que revogasse o novo texto. O governo, então, 
optou por um Projeto de Lei . A ANS, no entanto, não dá certeza de que os pontos 

considerados polêmicos e retirados da MP não vão constar no projeto a ser encaminhado. " 

O relato desses últimos embates e a consideração da posição dos atores sociais permite 

algumas reflexões. 

A primeira delas se refere ao tema do direito à saúde. Segundo alguns autores, entre os 

qua1s pode-se citar Rodrigues (1999, p. l 09), "a primeira lei de defesa dos direitos de 

cidadania86 na área da saúde protege justamente o grupo social mais privilegiado do ponto de 

85 Trata-se de um modelo de gerenciamento voltado para a redução de custos através do controle do 
comportamento dos prestadores e a utilização de serviços e procedimentos de custos elevados. Esses controles 
podem ser externos (por órgãos reguladores) ou, internos (pelo próprio plano). Uma das modalidades de controle 
é o gerenciamento da utilização - controle do acesso aos médicos especialistas e à utilização de serviços 
hospitalares e de emergência. As formas utilizadas incluem estruturas de porta de entrada - como está proposto 
nesta MP, auditorias e gerenciamento do caso. 
86 Alguns distinguem direitos de cidadania de direitos de consumidor. Aqui não se adota essa distinção. 
Considera-se, como Morais ( 1996), os direitos do consumidor em seu relacionamento com as operadoras, como 
expressão de "interesses coletivos" - síntese dos interesses individuais comuns a uma coletividade constituída a 
partir de um vínculo jurídico, de uma titularidade coletivamente defmida (os contratantes da UNIMED-SP, p. 
ex.). Os interesses coletivos são, portanto, um tipo de interesse transindividual - perpassam o indivíduo 
singularmente definido . A proteção desses interesses pelo Estado leva à sua constituição enquanto direitos , 
fazendo parte do processo de construção de uma sociedade solidária. 
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vista do acesso aos serviços ( ... ) que, além de contar com o SUS ( ... ), utiliza os servtços 

privados de saúde assegurados pelas empresas operadoras" . Pode-se concordar, em parte, com 

essa leitura. Como se percebe pela posição das organizações de usuários e de profissionais, a 

trajetória da regulamentação, desde 1998, vem se dando em uma direção que as contraria. Os 

direitos presentes na primeira MP vão, gradualmente, se estreitando, com o recurso a 

uma arena decisória fechada ao escrutínio público (CONSU) e que se legitima pela 

consulta a uma outra comissão, em que representantes dos usuários estão em absoluta 

desvantagem. Esse processo tem seu ponto culminante na tentativa (fracassada) de criar 

um "plano pobre" para incluir novos segmentos da população com menor poder 

aquisitivo nesse mercado. Portanto, não parece que a motivação do Governo Federal 

seja a ampliação I defesa de direitos. 

Com relação ao ressarcimento ao SUS, embora tenham ocorrido avanços, esses são 

bastante limitados. O mercado de planos e seguros de saúde é subsidiado por fundos públicos 

através de renúncias fiscais e, também, pela cobertura do SUS a procedimentos de alto cu to. 

O termo definidos para o ressarcimento alteram pouco es e quadro, ao limitá-lo a 

atendimentos realizados em unidades públicas e, nas unidades privadas contratadas ou 

conveniadas pelo SUS, somente a procedimentos de emergência e urgência. Ora, a maioria 

do procedimentos de alto custo não caracterizados como emergência e urgência são 

realizados por estes prestadore (com exceção daqueles feitos em hospitais uni ver itários 

públicos); por outro lado, a ma10na dos serviços de urgência, nas grande cidades, são 

unidades públicas. Com isso, a quantidade de procedimentos de alto custo a serem resarcidos 

será ba tante reduzida em proporção ao que é cu teado pelo SUS. Novamente de modo 

compatível com as posições da Presidência da ABRAMGE. 

Arlindo de Almeida em Março de 2001: 
"O que achamos absurdo é que um cidadão coberto por um plano de saúde, portanto com 

recursos disponíveis e reservados pela iniciativa privada para o seu atendimento, ocupar um 
leito público( ... ) para um procedimento médico não de urgência e nestes casos as 
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autoridades públicas encaminhem uma conta à operadora ou empresa que oferecem 
assistência médica a os seus funcionários." 

Pode-se considerar que ocorreram grandes mudanças no funcionamento do mercado. 

Ou seja, a regulação do mercado tem avançado no saneamento - suspensão da operação 

de empresas sem solvência financeira e/ou que não cumprem as exigências mínimas 

quanto à oferta de serviços; no disciplinamento e na implantação de mecanismos de 

controle. Os indícios são de que o jogo do Governo Federal inclui a tática de dar com uma 

mão e tirar com a outra: ceder às operadoras às expensas dos direitos dos usuários e apertá-las 

quanto aos condicionante operacionais. Essa opção é compatível com a priorização da 

regulação do mercado, demandada pelas agências internacionais e indispensável para 

uma redefinição do mix público privado no campo da atenção à saúde. Ou pode ser, 

meramente, a expressão da interação nos anéis burocráticos de Estado, através dos quais os 

interesses das operadoras são capazes de sobrepor-se aos dos usuários em aspectos não 

essenciais para o Governo Federal. 

Esse processo perde ritmo com a aprovação, pelo Congresso, em agosto de 2001, de 

uma Emenda Constitucional que limita a emissão de MP's. Todas as MP's editadas até então 

vigoram até que outra as revogue expressamente ou que o Congresso Nacional delibere e as 

transforme em Lei . 

"Como está a regulamentação dos planos de saúde" - Dagoberto José Steinmeyer Lima
Assessor Jurídico da ABRAMGE em Março de 2002: 

"Isto ainda não aconteceu, ou seja, nem outra Medida Provisória revogou a MP n° 2177-44 
nem o Parlamento Brasileiro deliberou sobre esta. 

Por outro lado, o Poder Executivo Federal também não mandou para o Congresso Nacional 
qualquer Projeto de Lei visando alterar a legislação regulatória dos planos privados de 

assistência à saúde, tramitando na Cámara Federal diversos Projetos de Lei Ordinária, de 
autoria de deputados, propondo a modificação de alguns dos dispositivos da mencionada Lei 

n° 9656/98. 
Para apreciar e votar a Medida Provisória n° 2177-44, o Congresso Nacional instituiu uma 

Comissão Mista, composta de 8 deputados e 8 senadores, e respectivos suplentes, por 
representação partidária proporcional, que tem como presidente o deputado Luiz Moreira, 

do PFL da Bahia e, como relator, o senador Juvêncio da Fonseca, do PMDB de Mato Grosso 
do Sul. ( ... ) Após concluídos, regimentalmente, os trabalhos da Comissão, a sua proposta 

será votada pelos Plenários da Cámara dos Deputados e do Senado Federal, para 
transformar-se em Lei de Conversão da referida Medida Provisória, após sanção 

presidencial. ( . .. ) 
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Salvo uma mudança radical e imprevista na conjuntura político-econômica nacional, não 
vemos a possibilidade de ocorrer uma alteração legislativa de importância na 

regulamentação dos planos privados de assistência á saúde, pelo menos até o final do 
primeiro semestre de 2. 002 . 

O que pode ser ajustado na regulação do mercado de planos de saúde, durante esse 
período, serão assuntos pontuais que dependam de normas editadas ou pelo CONSU ou 

pela Diretoria Colegiada da ANS, dentro da delegação de poderes legislativos a esses órgãos. " 

Em 28 e 29 de Agosto de 2001, o Senado Federal promove um Simpósio 

sobre Regulamentação dos Planos de Saúde. A partir de dois registros discursivos pode-se 

identificar a persistência dos pólos de oposição - lucratividade das empresas e direitos dos 

usuários. 

Arlindo de Almeida- Presidente da ABRAMGE- Apresentação no Simpósio do Senado 
Federal em 28 de Agosto de 2001 : "No Brasil pretendeu-se generosamente dar tudo a todos 

por meio do SUS, sem supri-lo de recursos suficientes. Assim, procura-se obrigar o setor 
privado a atender desmesuradamente a cobertura assistencial, acrescentando custos, sem 

atentar para suas reais possibilidades. Criou-se uma agência, com poderes ilimitados e 
discricionários, para regular a atividade . Provavelmente a única com preços controlados em 
uma economia dita livre . Ampliaram as coberturas, afastando o consumidor de menor poder 
aquisitivo, que fica sem opção de escolha compatível com o seu orçamento. Há empresas em 

dificuldades, algumas em liquidação. O sistema sente-se ameaçado." 

ABRASCO- Editorial "Por uma agenda ampliada para a regulamentação dos planos e 
seguros privados de saúde" em Setembro de 2001 : 

"Disputas entre o MS e o Ministério da Fazenda pelo locus institucional mais adequado á 
operacionalização da regulamentação, as pressões das operadoras contrárias ás regras 

legais incluindo argüições sobre a inconstitucionalidade da Lei 9 .656 e a necessidade de 
traduzir a legislação em normas operacionais suscitaram o uso abusivo de MP's e resoluções 

administrativas que adequam a lei aos novos acordos /necessidades institucionais. ( ... ) 
As tentativas da ANS de exercer o mandato de implementar a legislação passaram a ser 

contra-arrestadas não apenas pelos interesses de determinadas operadoras, mas sobretudo 
pelas ameaças de inviabilidade econômica do segmento como um todo . ( .. . ) 

De tal impasse derivam, entre outras conseqüências, a permanência dos problemas de 
negação de coberturas." 

Esses impasses estão, temporariamente, em suspenso, esperando por definições 

remetidas, ma1s uma vez, para a arena política que se encontra, novamente, em relativa 

paralisia, a espera das próximas eleições para a Presidência e para a renovação da Câmara dos 

Deputados e parte do Senado Federal. 

Em Dezembro de 2000 havia acontecido ma1s uma Conferência Nacional de 

Saúde - a 11°. As Conferências continuam sendo eventos com participação de milhares de 
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pessoas genuinamente comprometidas com os princípios do SUS de um modo muito 

aproximado às definições do projeto de reforma sanitária. No entanto, a pauta da 

Conferências se torna, cada vez mai , dominada pela agenda dos atores que controlam a arena 

burocrática. Os 2.500 delegados continuam deliberando de modo crítico com relação à 

condução do processo pelo Governo Federal. Ainda se encontram as críticas ao 

neoliberalismo, vinculado à globalização, assim como denúncias de que o "Governo FHC 

tem sido um fiel cumpridor das orientações do Banco Mundial" , da transferência dos 

serviços públicos potencialmente lucrativos para a iniciativa privada junto com a 

"concentração da ação direta do Estado em programas de baixo custo e voltadas para a 

população pobre", "da ampliação dos recursos dos plano de saúde para as camadas médias 

da população, submetendo-os a uma certa regulação para refrear a voracidade das empresas 

do setor" ; enfim, de uma concepção que "sintetiza a versão moderna da caridade" . Ainda se 

encontram deliberações contra as normatizações da CIT, que continuarão sendo ignoradas- p. 

ex., persistem às posições contrárias ao repas e de recur os vinculados a programas. No 

entanto, se encontram deliberações que incorporam de modo acrítico procedimentos 

administrativos definidos pela ClT - sob liderança do MS, como p. ex., "garantir a 

implementação da programação pactuada e integrada até 1 o de março"; ou que apontam para o 

aperfeiçoamento de outras - "reduzir o número de famílias por equipe de PSF" (Brasil, 

200lb). O Relatório Final possui 81 páginas- 4310 linha . Cobre temas diverso em um nível 

de detalhe que não permite coerência ou aprofundamento. Ainda que houvesse o desejo de 

considerar as deliberações da Conferência para a formulação da política nacional de saúde, 

seria difícil filtrar as inconsistências e contradições do texto (ora a favor, ora contra o PSF; 

ora pela autonomia municipal, ora pela implementação do planejamento centralizador; ora 

pela atenção integral, ora pelo privilegiamento da atenção básica, etc ... ). 
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É preciso registrar, no cenário nacional, a ruptura, em definitivo, com a concepção de 

Seguridade Social através da aprovação da uma Emenda Constitucional - que ganha o número 

29 na sua versão final e que vinha tramitando no Congresso há vários anos (PEC 169 na sua 

origem). Essa PEC, aprovada em 13 de setembro de 2000 com apoio de todos os atores 

sociais do campo da atenção à saúde, altera os artigos 34, 35, 156, 167 e 198, para adaptar a 

Constituição à regra da vinculação de receitas nos três níveis de governo. De acordo com 

Dain (2000) essa EC é um duro golpe no que restou da seguridade, dissociando as 

contribuições sociais e a saúde. Segundo Cordeiro (200 1) até mesmo o impacto financeiro 

dessa dissociação será negativo, já que na década de 90 as contribuições sociais cresceram 

mais que o PIB. Sua aprovação com amplo apoio mostra como o pragmatismo e a dissociação 

da discussão entre o financiamento e o conteúdo da política se estabeleceu como padrão 

dominante de atuação dos atores sociais. 

Para encerrar a narrativa (um tanto desarticulada) desse período, falta contar como 

ocorre a sedimentação da hegemonia do Banco Mundial no campo das organizações 

internacionais de saúde e as últimas posições do Banco para o Brasil. 

Em 1997 o Banco Mundial apresenta seu primeiro documento de estratégia 

setorial. Após apresentar os desafios do desenvolvimento e as diretrizes para as políticas, e 

de discutir o envolvimento crescente com saúde, nutrição e população, o documento introduz 

as quatro dimensões de sua estratégia: as diretrizes políticas para que as metas pactuadas na 

comunidade internacional sejam alcançadas e para adequar as características dos sistemas de 

saúde dos países em desenvolvimento ; a eficácia da atuação do próprio Banco; a postura de 

suas equipes; as parcerias existentes e as por fazer (World Bank, 1997). Segundo Mattos 

(2000, p.289) a argumentação deste documento é bastante diferente dos anteriores. Neste, a 

perspectiva de cooperação entre as agências internacionais é dominante, junto com a 

apresentação do Banco como um 'banco de conhecimento', capaz de liderar a ajuda ao 
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desenvolvimento. Sobressai o esforço discursivo para apresentar uma imagem positiva, como 

na lista de princípios que teriam orientado a elaboração do documento, onde se encontram 

"foco na dimensão humana do desenvolvimento, responsividade aos clientes, especialmente 

os pobres, ( ... ) respeito à diversidade em valores e escolhas sociais", entre outros (World 

Bank:, 1997, p.v). Parece que a arrogância identificável nos primeiros documentos foi 

atenuada. Desta vez aparece a ênfase no "reconhecimento das dimensões políticas das 

reformas" e referências à necessidade de diálogo com os diferentes governos, considerando 

suas peculiaridades. Em vez de uma receita válida para todos os países do mundo, a 

argumentação indica o oferecimento de idéias e de sugestões, sendo preciso identificar quais 

seriam as melhores para cada país. 

Frente a outras organizações o Banco se apresenta como uma organização portadora 

de "global expertise", com foco no macro nível intersetorial dos países, com habilidade "para 

mobilizar muitos recursos financeiros (seja diretamente, seja através de parcerias)". "Para 

'technical expertise' em áreas específicas do setor de saúde, nutrição e população, tais como o 

controle de doenças, o Banco busca assistência das agências irmãs das Nações Unidas, e de 

outros parceiros internacionais." (World Bank:, 1997). Mattos (2000) considera que esta 

divisão de tarefas estaria relegando as demais organizações ao papel de assessoria técnica. 

Uma outra leitura pode ver uma atitude condescendente do Banco87 
- a diferença entre as 

noções de global expertise (perícia em tudo, em todo o mundo ou ambas) e technical 

expertise (perícia em aspectos parciais de setores e lugares) é avassaladora. Não fosse a força 

e a pressão88 do Banco, não seria o caso para protestos indignados? Só para recordar, há uma 

87 Não estou certa se a palavra condescendente tem o mesmo significado de patronizing, que me parece mais 
adequada para o que quero descrever - tratar alguém de um modo que parece amistoso, mas demonstrar 
claramente que se sente ou se sabe superior. 
88 A força de um ator é urna capacidade de produção que lhe permite realizar ações em urna interação conflitiva 
ou cooperativa. Poder é urna potencialidade de atumular força ; força é a acumulação concreta e realizada; 
pressão é a força aplicada e depende da força e da motivação (Matus, 1996). 
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década ninguém ousaria questionar se a OMS tinha ou não perícia em todos os temas no 

campo da saúde, muito menos se esta perícia era aplicável em todos os países. Aparentemente 

também teria ocorrido uma mudança, ainda que parcial, no discurso de combate à 

universalidade - "a experiência em países desenvolvidos e de renda média é que o acesso 

universal é um dos modos mais efetivos de prover atenção à saúde para os pobres" (World 

Bank 1997, p.6). E nos países pobres? 

Outras questões podem ser colocadas a este respeito. O Banco relativizou sua posição 

quanto à universalidade ou está iniciando a colocar em prática sua estratégia de 

reconhecimento das dimensões políticas? Será que, na divisão de tarefas no campo das 

organizações internacionais não teria cabido a uma organização (agora) parceira a tarefa de 

fazer o discurso anti-universalidade de modo aberto?89 

Novamente, um documento produzido em Junho de 1998, sobre o Brasil, pode ser 

utilizado como uma ilustração da estratégia geral delineada pelo Banco. Em um texto 

produzido pelo Departamento de Avaliação de Operações, intitulado Health Care in Brazl'l: 

addressing complexity, encontra-se uma avaliação das operações apoiadas pelo Banco e 

uma proposta de redirecionamento da sua estratégia de ação, em função dos parcos resultados 

obtidos. Os autores do relatório reconhecem que, dada a baixa representatividade dos 

empréstimos do Banco- menos de l% do gasto anual em saúde no Brasil, a efetividade de sua 

ação dependerá do uso dos empréstimos e do "aconselhamento político" para impulsionar 

mudanças amplas no sistema de saúde do Brasil , já que os "desafios críticos permanecem não 

enfrentados, incluindo as persistentes iniqüidades e ineficiências no financiamento" (World 

Bank, 1998, p. l ). O documento faz considerações gerais sobre a política de saúde e sobre sua 

estratégia de atuação no futuro. 

89 Perguntas retóricas são truques que só a autora pode fazer, é claro! É evidente que a resposta é sim, como se 
verá mais adiante, ao se tratar do Relatório da OMS de 1999. 
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"Embora o sistema de saúde brasileiro possa parecer eficiente - por separar 
substancialmente o financiamento da provisão dos serviços, ele estã afundando na direção 

da crise. O sistema público é severamente deficitãrio, resultando em desigualdades 
regionais , na lógica dos serviços, no declínio perceptível da qualidade. 

O sistema é distorcido e caro , os gastos não focalizam nos pobres, o lobby da saúde é forte e 
bem organizado, instituições são fragmentadas , o treinamento médico incentiva a 

especialização e a atenção de alta tecnologia, e o Brasil tem uma das taxas mais baixas de 
enfermeiras por médico do mundo em desenvolvimento. 

Dada a complexidade do sistema de saúde do Brasil, e os interesses em jogo, as reformas 
vão requerer compromisso, persistência, e o desenvolvimento de relações com importantes 

parceiros estratégicos, por um período de 10 a 15 anos. Até agora o Banco não tem 
estratégias de longo prazo para a construção de coalizões. Os estudos do Banco, neste setor, 
apesar da alta qualidade não estão disseminados. O primeiro passo para tornar-se envolvido 
na reforma do sistema de saúde deve ser uma presença visível, permanente e informada no 

debate político brasileiro . " 

Quanto às recomendações para a atuação do Banco no Brasil. 

"Construção de coalizões- O Banco precisa enfrentar os problemas institucionalmente 
incrustados no setor saúde brasileiro . Estes problemas requerem soluções de longo prazo 

em ãreas como o ensino médico , o mercado de trabalho para provedores, e a política 
econõmica de orçamento. O Banco precisa adotar um horizonte de pelo menos dez anos 

para a reforma. 
Regulação da atenção à saúde privada- O setor privado precisa prover atenção à saúde de 
modo mais eficiente e efetivo para os pobres e para os segmentos de classe média, com a 

implementação de subsídios d irigidos e de apropriada regulação . 
Serviços básicos de saúde - Novas abordagens são necessárias para o financiamento de 

programas que enfrentem as necessidades e as condições de saúde dos pobres e dos 
cidadãos marginalizados. O Banco deve encorajar e apoiar tais projetos inovadores. 

Doenças crõnicas e degenerativas - O Banco deve ser útil na experimentação de modos de 
reduzir a inciência de fatores de risco relacionados com o estilo de vida entre os pobres e os 

grupos marginais. 
Indicadores para o monitoramento do desempenho do sistema precisam ser implantados." 

(World Bank, 1998, p .6) 

Ainda no cenário internacional e voltando ao ano de 1997, destaca-se um artigo 

assinado pelo ex-Ministro de Saúde da Colômbia, economista vinculado ao Banco Mundial no 

momento da sua redação e economista senior do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

no momento de sua publicação - Juan-Luis Londofio, e por Julio Frenk, consultor 

internacional e diretor do Centro para a Saúde e Economia com sede no México. Esse artigo 

se constitui em um marco relevante para a construção da comunidade epistêmica (a que Costa, 

1996, faz menção e que já foi referida neste texto) . 

Londofio e Frenk ( 1997) propõem o modelo que denominam de pluralismo 

estruturado, e que seria organizado de acordo com funções e não com grupos sociais. Neste 
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modelo a modulação seria a função principal do MS, que se afastaria da provisão direta de 

serviços de saúde para os indivíduos. A função de execução dos serviços seria aberta ao 

pluralismo, adaptável a diferentes necessidades das populações urbanas e rural. A seguir se 

reproduz a visualização, elaborada pelos autores, do atual modelo de sistema de saúde, 

predominante nos países da América Latina, e da sua proposta. 

Grupos Sociais 
Não pobres Pobres 

Fun ões Se uro Social Seguro privado I Não segurados 
~--+-~~~~~~--L-~~~~~~~--------------~ 

Modulação 

Financiamento 

Articulação 

Execu ão 
Institutos de seguro 

social 

\I! 

Setor privado 

Figura 5 - Desenho do modelo segmentado atual (Londofio e Frenk, 1997, p.15) 

Grupos sociais 
Não pobres 

Fun ões Se uro social Seguro privado Não segurado 
--~~~~---r~~~~==~ 

Modulação 

Financiamento 

Articulação 

Execução 

Pobres 

...., 
/ 

.... 
--

.... 
--

.... 
--

\I 

Ministério 
da Saúde 

Ministério da 
Saúde 

Seguro social 
(ampliado) 

Escolha 
estruturada 

Pluralismo 

Figura 6 - Desenho do modelo de pluralismo estruturado proposto (Londofío e Frenk, 1997, p.15) 

Os autores têm a pretensão de superar as fragilidades da função modulação presentes 

tanto nos modelos de privatização e de devolução. Segundo Londofio e Frenk (1997) a função 
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modulação inclui as seguintes funções específicas: a) desenvolvimento do sistema -

formulação das políticas, planejamento estratégico, definição de prioridades para a alocação 

de recursos, relacionamento intersetorial, desenvolvimento de critérios e padrões para 

avaliação do desempenho, decisão sobre investimentos estruturais; b) coordenação -

organização da atenção terciária e complexa, campanhas massivas de saúde, realização de 

contratos que explicitem o desempenho esperado de outras organizações (contratos de 

gestão); c) organização do financiamento - mobilizar os recursos necessários e conter custos, 

decisões críticas que vão determinar a estrutura de incentivos do sistema, tais como o uso de 

fundos públicos e pacotes de beneficios, o total de pagamentos por capitação, as formas de 

alocação de recursos no território, etc.; d) regulação sanitária de bens e serviços e regulação 

da assistência à saúde, deve ser executada de modo descentralizado com a participação ativa 

de todos os atores; e) proteção dos consumidores de serviços de saúde. Já a função articulação 

- a função inovadora segundo os autores - corresponde às seguintes funções específicas: a) 

articulação entre população e provedores - gerência do risco através da vinculação de grupos 

populacionais aos provedores privados de modo que o risco seja compartilhado pelo seu 

conjunto; gerenciamento do acesso através da definição do pacote de beneficios ou 

intervenções; representação através da informação aos consumidores sobre suas 

possibilidades de escolha; articulação entre as agências financiadoras e os provedores -

através do desenho de mecanismos de pagamentos e de incentivos, da certificação da 

qualidade dos provedores e do monitoramento de processos e resultados da assistência, 

incluindo tanto aspectos técnicos quanto a satisfação do consumidor. 

O relatório anual da OMS - The world hea/th report 1999: making a 

difference cunha a expressão "novo universalismo". Na síntese do documento se 

encontram as afirmações que seguem - "Em contraste com o 'universalismo clássico', que 

advoga o financiamento e a provisão governamental para todos os serviços e para todos, o 
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relatório - e a OMS - defendem um 'novo universalismo' . Este manteria a responsabilidade 

governamental pelo financiamento e liderança, reconhecendo os limites do governos. O 

financiamento público para todos leva a que nem todas as coisas possam ser 

publicamente financiadas. A provisão privada de serviços financiados publicamente é 

compatível com a responsabilidade pela saúde de todos, mas requer um claro papel 

regulador dos governos ." 

Prats (1999), criador e coordenador do Instituto Internacional de Governabilidade, 

patrocinado pelo PNUD e pelo Banco Mundial, encarrega-se de fazer a disseminação desta 

concepção para a América Latina. 

"Características básicas do novo universalismo - A vinculação se define para incluir 
toda a população, é obrigatória, seja pela cidadania seja pela residência. A cobertura 
universal significa cobertura para todos, ma não cobertura de tudo. O nível de 
serviços que deve ser coberto universalmente deve refletir o desenvolvimento 
econômico do país e a preferências democraticamente expressas em relação às 
prioridades de saúde. O pagamento ao provedores não é feito pelo paciente no 
momento em que utiliza os serviços de saúde. Os serviços de saúde podem ser 
oferecidos por provedores de todo o tipo. A questão da propriedade pública ou privada 
não é relevante quando os equipamentos e as práticas são padronizados e dispõem de 
flexibilidade gerencial. A chave estará nas capacidades reguladoras e de supervisão 
dos governos. " (Prats, 1999, p.5) 

Atividades de saúde pública mais pacote clínico essencial (World Bank, 1993) com 

a sofisticação sistêmica do pluralismo estruturado (Londofto e Frenk). Parece que não se 

trata mais de combater a noção de universalidade, já que as inevitabilidades da 

globalização e da economia a tornaram obsoleta e naturalmente impossível. 

Mais ainda estava por vir. A OMS está ficando, a cada ano, mais realista que o rei. O 

World Health Report 2000 tem um tom que o próprio Banco jamais ousaria -tanto pela 

"radicalidade" das conclusões, quanto pela evidente fragilidade técnica no uso de indicadores. 

O Box 1.1 Poverty, ill-health and cost-e.ffectiveness (OMS, 2000, p.S) reproduz integralmente 

o discurso do Relatório do Banco de 1993. 
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"O impacto global da doença não distingue entre ricos e pobres, mas uma distinção 
aproximada pode ser feita ranqueando os países pela renda per capita, estudando a 

distribuição das mortes em cada grupo, por causa e sexo, e agregando os grupos com mais 
baixa e mais alta renda, cada um constitui 20% da população do mundo. Estas estimativas 

mostram que, em 1990, 70% de todas as mortes e 92% das mortes por doenças 
transmissíveis , nos países mais pobres , foram um 'excesso' comparado à mortalidade que 
poderia ter ocorrido com as taxas de mortalidade dos países mais ricos . Os dados para as 

perdas em DALY são semelhantes , com uma maior contribuição das doenças não 
transmissíveis. 

Existem intervenções custo-efetivas disponíveis contra as doenças que contribuem para 
muitas destas diferenças entre ricos e pobres, particularmente para combater as mortes 

infantis. Intervenções com custo estimado de R$ 100,00 ou menos por DALY salvo podem 
dar conta de oito ou nove, até dez, das principais causas entre 5 e 14 anos. Todas elas são 

doenças transmissíveis ou formas de desnutrição. As mortes e incapacidades por estas 
causas devem diminuir rapidamente até 2002 ( ... ). Se a taxa de declínio projetada para as 
causas ligadas às doenças transmissíveis pudesse ser dobrada, o grupo dos ricos ganharia 

somente 0,4 anos de expectativa de vida, mas o grupo dos pobres ganharia 4,1 anos a 
mais , diminuindo a diferença entre os dois grupos de 18,4 para 13,7 anos. ( ... )A associação 

entre pobreza e custo-efetividade é apenas parcial, e provavelmente transitória, mas nas 
condições epidemiológicas e econômicas da atualidade é bastante forte ." 

No Box 1.2 é retomada a tese defendida pelos técnicos do Banco no final dos anos 80-

os diferenciais em saúde se explicam por comportamentos e conhecimento disponível, e não 

por diferenciais de renda (OMS, 2000, p.l 0). 

Outro aspecto interessante é a forma como o relatório narra a passagem do ideário da 

"saúde para todos" ao do "novo universalismo" . 

"A abordagem enfatizada no movimento da APS pode ser criticada por ter dado pouca 
atenção às demandas das pessoas por cuidados de saúde, que são muito influenciadas pela 

qualidade percebida e pela responsividade; tendo concentrado quase exclusivamente em 
suas necessidades presumidas. Os sistemas falham quando estes dois conceitos não estão 

presentes( ... ). A atenção inadequada à demanda é refletida na completa omissão, na 
Declaração de Alma-Ata, do financiamento e provisão privados, a não ser que a participação 

comunitària fosse construída para incluir financiamento privado de pequena escala. 
A pobreza é uma razão porque necessidades não podem ser expressas em demanda, 

podendo ser resolvida pela oferta de cuidados de baixo custo , não somente em dinheiro mas 
também em tempo e gastos não médicos. Mas existem outras razões para o desencontro 

entre o que as pessoas necessitam e o que querem, e a simples oferta de serviços médicos 
pode não ter qualquer significado. Em geral, tanto as reformas de primeira geração , quanto 

as de segunda90 , têm sido orientadas pelo suprimento. Preocupações com a demanda são 
uma característica das reformas de terceira geração, que estão ocorrendo neste momento 
em muitos países, em que se està tentando fazer com que "o dinheiro siga o paciente" ( ... ). 

Embora tenha falhado na base organizacional e na qualidade, muitas bases técnicas da APS 
subsistem e têm passado por contínuo refinamento . Este desenvolvimento pode ser visto 
como uma convergência gradual ao que a OMS chama de 'novo universalismo' -oferta de 

serviços essenciais de alta qualidade, definidos principalmente pelo critério de custo-

90 As reformas de primeira geração, segundo o Relatório, foram as das décadas de 40 e 50, início da de 60, de 
criação de sistemas nacionais de saúde; as de segunda geração "vêem a APS como um caminho para atingir uma 
cobertura universal economicamente viável" (OMS, 2000, p.l4) . 

234 



-- - ----------

efetividade, para todos, em vez de possíveis cuidados para toda a população ou somente 
cuidados simples e pobres para os pobres." (OMS, 2000, p.15) 

A visualização deste esforço retórico é reproduzida a seguir, é interessante mencionar 

que esta Figura é referida, no Relatório (OMS, 2000, p.l5) como sendo adaptada de um artigo 

de Julio Frenk apresentado na Associação Americana de Saúde Pública em novembro de 1999 

e intitulado Building on the legacy: primary health care and the new policy directions at 

WHO. 

Intervenções incluídas 
"Básicas" ou simples 

"Essenciais" ou custo-efetivas 

Tudo o que for medicamente útil 

Po ula ão Coberta 
Somente os pobres 

Atenção "primitiva de saú~ 

APS "seletiva" 

nunca realmente realizada 

Todos 
Conceito original 

Novo universalismo 

t 
Universalismo clássico 

Figura 7 - Cobertura da população e intervenções sob diferentes noções de atenção primária à 
saúde 

A partir destes esclarecimentos quanto aos princípios adotados, o Relatório prossegue 

apresentando uma metodologia para avaliar o desempenho dos sistemas de saúde de todos os 

países. A fonna de cálculo deste desempenho, bem como os resultados obtidos, são 

exemplannente comentados em texto assinado pelo Ministro José Serra, mas certamente 

elaborado pela tecno-burocracia sanitária, em reação à classificação do Brasil em penúltimo 

lugar, ou seja, como o penúltimo pior desempenho. 

"No dia 21 de junho deste ano, a Direção Executiva da OMS apresentou ao mundo, com 
grande mobilização publicitãria, um ranking baseado em um indicador sobre o desempenho 

dos sistemas de saúde de 191 países do mundo. 
Para chegar a esse resultado os membros do staffda OMS e os técnicos por eles contratados 
elegeram e somaram cinco indicadores: nível de saúde (DALE9L), distribuição de saúde, nível 

91 Segundo um artigo assinado por criadores do DALY, para o Banco Mundial em 1993 e que, tudo indica, 
participaram do desenvolvimento do DALE, esse é estimado por três tipos de informação: a fração da população 
que sobrevive em cada idade, calculada a partir das taxas de nascimento e morte; a prevalência de cada tipo de 
incapacidade em cada idade; e o peso definido para cada tipo de incapacidade, que pode ou não variar com a 
idade. A sobrevivência em cada idade é ajustada para baixo pela sorna de todos os efeitos de incapacidade, sendo 
cada um o produto de um peso e o complemento de uma prevalência. Esta sobrevivência ajustada é, então, 
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das respostas do sistema de saúde; distribuição de respostas do sistema, e justiça da 
contribuição financeira ao sistema de saúde. 

( ... ) cometeu muitos erros conceituais ; não dispôs de dados sobre a situação de cada país e 
muito menos, não dispôs de dados para comparar países e ordená-los segundo um ranking. 
Um dos casos mais dramáticos se refere ao DALE, que pretende incorporar à medição das 

tabelas de vida os anos perdidos por incapacidade. Como não existiam estimativas por 
países, estes foram reunidos em grupos e a porcentagem de dedução por incapacidade foi 

suposta como constante para cada grupo. Como se calculou esta porcentagem? 
Simplesmente como proporção da expectativa de vida ao nascer. Ou seja, trata-se somente 

de um indicador antigo disfarçado de novo . 
No caso da justiça das contribuições financeiras à saúde, foram reunidos dados para 
somente 21 dos 191 países. Para os outros 170 se fez uma regressão múltipla cujo 

coeficiente de redução, que indica a confiabilidade dos resultados, foi baixíssimo: 26%. ( ... ) 
Não foi levado em conta o impacto distributivo do gasto em saúde ( ... ). 

No caso da desigualdade da distribuição de saúde da população, como também não havia 
indicadores, foram utilizados dados indiretos sobre pobreza, escolaridade e concentração de 

renda. Assim, é óbvio, não foi levado em conta o desempenho do sistema de saúde para 
reduzir ou não as desigualdades sociais. Ao contrário, construiu-se um indicador sobre 
distribuição de saúde que, na verdade, é um indicador sobre distribuição de renda ( .. . ). 

Com relação à capacidade de respostas do sistema de saúde ( .. . ) o informe deixa de lado a 
resolutividade para tentar avaliar somente o respeito à dignidade, à confidencialidade e à 

autonomia das pessoas ante os serviços. Por exemplo, a possibilidade de uma pessoa 
internada em um hospital receber visitas de amigos e membros da família . Todavia, de novo, 

como não existiam os dados nacionais necessários, foram feitas, então, pesquisas em uns 
poucos países. No caso do Brasil foram entrevistados pouco mais de trinta consultores. 

Esse exercício todo produziu estranhos resultados . De acordo com ele, o sistema de saúde 
da ilha de Malta tem melhor desempenho que o da Noruega; o da Grécia melhor que o do 
Reino Unido; o de Benim melhor que o do Brasil; o de Catar melhor que o do México; o do 

Senegal melhor que o da Argentina ou do Uruguai; e o da Arábia Saudita melhor que o dos 
Estados Unidos. 

Tal ranking, apresentado por uma instituição historicamente respeitável, teve e tem, todavia, 
grande impacto político em muitos países, exatamente como parecia pretender a direção da 

OMS." (Serra, 2000a) 

Em outro artigo, cerca de quinze dias após a divulgação do relatório, Serra (2000b) já 

havia feito ressalvas ao mesmo, apontando erros com relação aos dados sobre o Brasil. 

"Uma das variáveis mais importantes é a mortalidade na infãncia, mas nesse caso o 
relatório desprezou a média desses indicadores em favor da sua dispersão. Assim, um país 

cujo índice médio de mortalidade na infãncia é 100 mas onde as crianças pobres e ricas 
morrem em igual proporção, estaria em melhor situação que um país cuja mortalidade 

média é 20, mas onde o índice é de 15 para os ricos e 25 para os pobres. 
( ... ) utilizou uma pesquisa parcial (só cobriu o Sudeste e o Nordeste), antiga e pequena (só 

cinco mil famílias) . Por despreparo e má assessoria, ignorou a conhecida Pesquisa Nacional 
de Amostra Domiciliar, que é mais recente, abrange todo o território e cem mil famílias. Só 

por conta dessa falha, a Organização superestimou em 3,5 vezes a desigualdade na 
mortalidade infantil em nosso país. 

( ... ) Deixou de lado a distribuição do gasto público em saúde, a quem ele beneficia mais e a 
quem beneficia menos. ( . .. ) Planos de saúde não contam como despesa de ninguém! 

dividida pela população inicial, antes que qualquer mortalidade tenha ocorrido, e dá a média do número de anos 
de vida saudável equivalente ao que um membro recém-nascido da população poderia esperar viver. Uma 
diferença com relação ao DAL Y é que esse distingue a contribuição de cada doença para o resultado geral. O 
DALE teria a vantagem de não requerer muitos parâmetros para o cálculo e ser mais diretamente comparável 
com a noção mais familiar de expectativa de vida, sem os ajustes (Murrey, Salomon e Mathers, 1999). 
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Portanto, é óbvio, subestimaram-se notavelmente as despesas dos mais ricos com saúde e, 
portanto, superestimou-se a injustiça do financiamento à saúde." (Serra, 200Gb) 

É claro que os textos assinados pelo Ministro não fazem perguntas de fundo nem 

questionam as premissas, como é o caso da tal "injustiça do financiamento". No entanto, 

mesmo que tenham a função de resgatar a imagem do MS e de seu dirigente, servem como 

ilustração dos procedimentos e das conclusões a que chega a OMS de cara nova. É 

interessante ressaltar que a OMS de antigamente era muito respeitada pela produção e 

divulgação de dados epidemiológicos sobre a situação das doenças, principalmente 

transmissíveis, em todos os países do mundo. 

Afinal, a quem se dirige este Relatório e quais suas recomendações? Oficialmente o 

texto se dirige às organizações internacionais "doadoras" que, "numerosas e ansiosas para 

assegurar que suas preocupações particulares sejam expressas em políticas", podem entrar em 

contradição entre si e com os governos - ou seja, um eco do chamado à ação coordenada já 

feito pelo Banco Mundial em 1997. Também se dirige aos Ministérios da Saúde, a quem são 

feitas recomendações para melhorar o desempenho, especialmente na forma de provisão de 

serviços. Neste tema aparece a total sintonia com as recomendações já feitas pelo Banco. 

Segundo a OMS um processo explícito de estabelecimento de prioridades deve identificar o 

conteúdo de um pacote de beneficios disponível para todos, incluindo aqueles dos esquemas 

privados. A lógica deve ter como fórmula excluir certas intervenções do pacote de beneficios, 

não deixando qualquer pessoa de fora. Deve, enfim, ser desenvolvida uma estratégia que faça 

a distinção entre os componentes do setor privado, incluindo a promoção e a auto-regulação, 

aliada a uma estrutura de incentivos. 

Em novembro de 2001 o Banco finaliza um projeto, para o Brasil, de 

financiamento da expansão do Programa de Saúde da Família - PSF. Como sempre, o 

documento inicia com comentários críticos sobre a situação do campo da atenção à saúde. 
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"Apesar da inexistência de evidências demonstrando o efeito da descentralização sobre o 
nível de saúde, a qualidade dos serviços ou a eficiência e eqüidade do sistema, o MS, assim 

com o observadores externos, tem percebido uma série de problemas no processo de 
descentralização que podem ameaçar a expansão do PSF: (i) não correspondência entre as 

responsabilidades delegadas e a capacidade institucional existente em muitas 
municipalidades; (ii) falta de clareza na divisão de responsabilidades entre estados e 

municípios, particularmente em termos de planejamento, supervisão e fluxo financeiro e de 
informações; (iii) fragilidade na capacidade dos municípios para organizar e gerenciar a 

oferta de serviços de saúde, em parte devido à falta de administradores profissionais 
treinados; (iv) ausência de monitoramento e avaliação sistemáticos; (v) tendência dos 

gestores municipais para focalizar em inputs e não em resultados e outputs; e (vi) inabilidade 
de muitos estados e municípios para implementar sistemas funcionais de referência. 
Na atualidade o sistema de saúde brasileiro continua a se caracterizar por (a) ligação 
insuficiente entre mecanismos de financiamento e prioridades de saúde; (b) poucos 
incentivos para os administradores das unidades básicas de saúde (na sua maioria 
municipais) e hospitais (na sua maioria privados) para que utilizem os recursos com 

eficiência; (c) fragilidade gerencial no nível municipal, principalmente para gerenciar o PAB e 
aplicar estes recursos na compra de serviços efetivos, na utilização da informação para 

monitorar e avaliar o desempenho , e para traçar ações corretivas estratégicas; e (d) ausência 
de análise rigorosa da utilização dos recursos . 

O PSF tem um grande potencial, mas enfrenta obstáculos para sua futura expansão 
( ... ), incluindo limitada cobertura em grandes áreas urbanas , focalização e 

priorização inconsistentes, sistema de referência inadequado, pobre qualidade dos 
serviços, suprimento escasso de recursos humanos em termos de qualidade e 

quantidade , arranjos contratuais instáveis. " (World Bank, 2001, p.2-3) 

Para enfrentar este quadro o Banco desenvolve um Projeto com os seguintes objetivos: 

aumentar o acesso e a utilização da rede básica de serviços entre a população de baixa renda 

de centros urbanos com mais de 100.000 habitantes, através da expansão do PSF e da 

construção de um sistema de referência; melhoria da qualidade dos serviços do PSF através 

do treinamento de recursos humanos nesse modelo; melhoria do desempenho e efetividade 

dos serviços através do fortalecimento de sistemas de informação, monitoramento e avaliação, 

e acreditação. Entre as justificativas para o envolvimento do Banco está a afirmação de que o 

empréstimo a ser feito não é crítico para o PSF, mas que a presença do Banco assessorando o 

M S teria muito valor. O Projeto, a ser implementado em seis anos, tem uma primeira fase 

programada para março de 2002 a fevereiro de 2004, e inclui três componentes: 

1 - Expansão do PSF e modernização institucional - US% 56,6 milhões - apoiará a expansão 

da população coberta pelo PSF em aproximadamente 50 municípios com mais de 100.000 

habitantes através da conversão do tradicional modelo de provisão de serviços básicos de 
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saúde para o modelo do PSF, preventivo e baseado no desempenho, assim como o 

fortalecimento de um regime de descentralização que segue a referência reguladora da NOAS. 

Os municípios participantes devem submeter um "Plano de Conversão" da rede de atenção 

primária tradicional para o modelo do PSF. 

2 -Treinamento e supervisão - US$ 60,9 milhões- apoiará o desenvolvimento de uma política 

de recur os humanos que contribua para a expan ão do modelo do PSF. 

3 -Monitoramento e avaliação - US$ 14,00 milhões- metodologias rigorosas serão utilizadas 

para avaliar a estrutura, processo, resultados e impactos do PSF. 

4- Gerenciamento do projeto- US$ 4,00 milhões (World Bank, 2001). 

Ao finalizar o documento são ressaltadas as recomendações do documento interno de 

avaliação da presença do Banco no Brasil (World Bank, 1998): "dada a natureza dinâmica do 

sistema de saúde brasileiro ( ... ) o sucesso do projeto pode depender da flexibilidade face a 

mudanças nas condições políticas e econômicas, bem como da habilidade para a reorientação 

quando novo conhecimento e tomem disponíveis, o instrumento selecionado permite 

correçõe de meio do caminho a cada dois anos" (World Bank, 2001 , p.lO). 

A trajetória do Banco Mundial, desde 1987 indica a coerência interna das prescrições, 

tanto no campo internacional como para o Brasil. Esses documentos apresentam muita 

coerência entre si. Como exemplos dessa coerência pode-se mencionar a rejeição à saúde 

como direito de cidadania e o foco na pobreza, inclusive pelo apoio à implantação do 

PSF nos grandes centros urbanos. Só para lembrar, o PSF se origina como uma proposta 

para grupos populacionais do mapa da fome de estados do nordeste. Agora deverá ser o 

modelo de organização da atenção à saúde inclusive de municípios com redes já constituídas e 

que contam com equipes multiprofi sionais. E a deverão er substituída pela equipe 

mínima do PSF. Também fica clara a posição pela privatização e pela devolução parcial, 

sempre como descentralização meramente operacional. 
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Principais fatos e atores sociais na definição de conceitos: 1995-2001 

Derrota da PEC 32- 95 
Coalizão pró-uni-versalidade 

Foco na cidadania 
Estado social 

to• CNS-96 
Coalizão pró-SUS 

Foco na cidadania com 
segmentação da população por 

necessidades 
Estado Social 

Descentralização social, 
administrativa e operacional 

Discurso do Presidente FHC- 97 

Foco na pobreza 
Estado neoliberal 

Devolução parcial e privatização 
Descentralização operacional 

PEC 32-95 
Governo Fcdea·al 

Seguro social com co
pagamento + Foco na pobreza 

Estado neoliberal 

Reforma do aparelho de Estado- 95 a 97 
Governo Federal 

Estado neoliberal 
Delegação para agências autônomas 

Devolução parcial para estados e 
municípios 

Privatização para organizações sociais 
Descentralização operacional -

segundo a teoria da agência 

NOB96 
Governo Federal 

Foco na pobreza 
Estado neoliberal 
Devolução parcial 

Descentralização operacional para 
municípios 

Descentralização operacional e 
administrativa para estados segundo a 

teoria da agência 

PSF como estratégia Jlara o SUS - 97 
Governo Federal 

Foco na pobreza 
Estado neoliberal 
Devolução parcial 

Descentralização operacional 
segundo a teoria da agência 

Regul. Planos e Seguros- 98 a 01 
Go-verno Federal 

Foco restrito em direitos coletivos 
(consumidores) 

Estado neoliberal 
Delegação com 

descentralização administrativa 
Privatização com descentralização 

operacional 
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11" CNS - 2000 
Atores sem llOSição dominante 

Posições contraditórias 
sobre direitos e 
descentralização 

NOAS-2001 
Governo Federal 

Foco na pobreza 
Estado neoliberal 
Devolução parcial 
Descentralização 

operacional segundo a 
teoria da agência 

Relatório OMS - 2000 

Foco na pobreza 
Estado neoliberal 

Delegação e privatização 
Descentralização 

ooeracional 

Banco Mundial- PSF- 2001 

Foco na pobreza 
Estado neoliberal 
Devolução parcial 
Descentralização 

operacional segundo a 
teoria da agência 

Acumulações sociais para a configuração do campo da atenção à saúde-
2001 

As normatização produzidas na arena burocrática, em comissões dominadas pelo 
Governo Federal, levaram a um redirecionamento da política de atenção à saúde de 
acordo com as recomendações das agências internacionais e compatível com a 
tendência de reforma do setor saúde disseminada no cenário internacional. Desse 
modo, sem que tenham ocorrido alterações nas regras básicas, o fluxo de produção 
levou a um acúmulo que contradiz os conceitos centrais na forma como eram 
definidos no projeto de reforma sanitária e na própria Constituição de 1988. 
De modo sutil e sem a necessidade de confronto aberto, a estratégia discursiva do 
ator social que domina o campo no período 1995-2001, o Governo Federal, desloca 
outras formas de definição e reposiciona os atores que as detinham. A esse processo 
de construção do campo, através do exercício do poder simbólico de redefinição de 
conceitos, se soma a utilização explícita do controle de recursos financeiros através 
do estabelecimento de condicionalidades, induzindo os demais atores sociais a uma 
posição subordinada e dependente. Essa combinação, utilizada com muita habilidade, 
se expressa na capacidade de apropriação de expressões centrais ao discurso da 
reforma sanitária, por um lado, e na implementação, por outro, de ações que as 
contradizem. Dessa forma, o Governo Federal se legitima e, praticamente, elimina 
oposições. 
As acumulações desse período, expressas na definição hegemônica de direito à 
saúde como focalização na pobreza e não na cidadania, e de descentralização como 
um misto de privatização, delegação e devolução parcial, sempre sob a forma 
(predominantemente) operacional e administrativa, aliada à concretização de 
instrumentos de gestão - como a separação entre atenção básica e de complexidade, 
o cartão SUS, a especialização de fontes e o início do disciplinamento do mercado, 
criam as condições para que as regras básicas se tornem, cada vez mais, meras 
construções lingüísticas declarativas e, quem sabe, possam ser modificadas de modo 
mais ou menos natural, ao se tornarem obsoletas e descoladas da realidade que vem 
sendo construída. 
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A configuração do. campo da atenção à saúde em 2001 

242 



243 



244 



Posição dos atores sociais 

2001 
Definição hegemônica: direito com foco na pobreza e em direitos restritos dos 
consumidores; descentralização como privatização, (operacional), delegação 
(operacional e administrativa) e devolução parcial (operacional) . 

Posição de indiferença 

APOIO OPOSIÇÃO 

Consumidores Tccno-buro sanitária 

- I.______. 

Governo Federal -
Banco Mundial -Não relevante 

Detlniçilo 
hegemônica 

Planos c seguros de saúde 

Médicos L-------'1 Movimento Sanitário Pressão: força aplicada 

• Muito Alta O Média O Muito baixa 

Alta • Baixa 
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PóS-TEXTO 

A resposta ao objetivo central dessa tese - compreender a configuração do campo da 

atenção à saúde a partir da produção social de definições dos conceitos que o organizam -

direito e descentralização - foi sendo dada ao longo da narrativa, e se encontra nas sínteses 

apresentadas nos três recortes I momentos adotados: 1988, 1994 e 2001. Nessas considerações 

finais quero fazer algumas reflexões sobre aspectos e contribuições desse estudo para a teoria 

e a análise de políticas públicas, além de buscar suprir algumas insuficiências percebidas na 

sua construção. 

Onde estava Gramsci? 

Ao fazer a leitura de revisão dessa tese ficou evidente a imprecisão I indefinição sobre 

a palavra utilizada para expressar o resultado da disputa pela definição conceitual: 

supremacia, dominação, hegemonia, predomínio ... 

Como venho dizendo ao longo de todo o meu texto, as escolhas de palavras não são 

neutras e, nesse caso, a imprecisão expressa a falta de uma definição prévia do que quero 

dizer, a ausência de uma opção teórica. Eu poderia ter feito essa opção agora e modificado o 

texto , dando uma impressão de coerência e precisão. No entanto, prefiro deixá-lo assim e 

compartilhar as dificuldades e a escolha que faço nesse momento. O leitor pode, caso não 

concorde, fazer outras escolhas teóricas e optar por outra palavra. 

Minha escolha é por hegemonia. Essa escolha implica em introduzir um autor -

Gramsci - que esteve pairando sobre toda a narrativa, ainda que só tenha sido mencionado em 

uma ou outra nota da rodapé. Durante todo o tempo uma vontade de convidá-lo para esta 

conversa! Muita resistência! Afinal, parte do rumo dos acontecimentos narrados é "culpa" 
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dele, ou melhor, de sua influência sobre os militantes pela reforma sanitária e da decorrente 

opção pela guerra de posições, tão disseminada entre as esquerdas na transição para a 

democracia: alianças amplas, transformações progressivas, ocupação de espaços por dentro do 

aparelho de Estado e (muito menos, no nosso caso) pela base, explorar as oportunidades 

legais de atuação em contextos de limitação estrutural, valorizar o momento. Talvez por 

ingenuidade, talvez por uma leitura simplista de Gramsci (muito brechismo e pouca ação 

política de base), a conseqüência foi o afastamento das organizações populares e o 

sincretismo com a tecno-burocracia. Mas isso, evidentemente, foi escolha de plano de jogo, 

"culpa" de quem as fez, e não de Gramsci. Aliás, ele avisou sobre o excesso de ênfase no 

momento "estadolatra", sobre os riscos de utilizar o Estado como instrumento de transição 

"pelo alto" : tendência ao fortalecimento da "sociedade política" (os aparelhos militares e 

burocráticos de dominação e coerção), enquanto a "sociedade civil" (conjunto de organizações 

sociais coletivas e relativamente autônomas frente à sociedade política) permanece subalterna. 

Vou recuperar um pouco das formulações de Gramsci sobre ideologia e hegemonia 

antes de realizar a articulação entre essas duas categorias e o processo de mudança social 

através da ação discursiva. 

Para Gramsci ( 1966) todos os seres humanos manifestam, em sua ação, uma 

concepção de mundo92
. Ideologia é a unidade resultante dessa concepção de mundo com 

normas de conduta adequadas a ela, nesse sentido, transcende o conhecimento e se articula 

diretamente com a prática e a política. De fato, Gramsci ( 1966) fala em um complexo 

ideológico - correntes ou formações conflitantes, sobrepostas ou cruzadas, o que leva a análise 

a se dirigir para processos por meio dos quais os complexos ideológicos são estruturados e 

reestruturados, articulados e rearticulados. 

92 Começo por essa afirmação porque ela se aproxima das noções de habitus e situação que dominam essa tese . 
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Hegemonia é definida como "organização do consenso", em oposição à dominação, 

que se expressa através da coerção. Para Gramsci (1966) a sociedade civil é a portadora 

material da figura social da hegemonia. A sociedade civil é constituída pelo conjunto de 

organizações responsáveis pela elaboração ou difusão das ideologias, correspondendo a 

organizações como a IgreJa, partidos, sindicatos, organizações profissionais, organizações 

materiais da cultura Uornais, editoras, museus, etc .. . ). Já a sociedade política é a portadora da 

dominação, correspondendo ao conjunto de mecanismos através dos quais a classe dominante 

detém o monopólio legal da repressão e da violência- aparelhos sob controle das burocracias 

executivas e policial-militar. Ambas, em conjunto, formam o Estado, definido como 

hegemonia revestida de coerção. Apesar de comporem, em conjunto, o Estado ampliado, se 

distinguem por uma materialidade própria. Sem essa independência material (base e resultado 

da autonomia relativa) que funda a sociedade civil como uma esfera própria, ela não pode 

funcionar como mediadora em relação ao Estado coerção. Ou seja, não há hegemonia, ou 

direção política e ideológica, sem o conjunto de organizações materiais que compõe a 

sociedade civil. 

Supremacia é o momento sintético que unifica (sem homogeneizar) a hegemonia e a 

dominação, o consenso e a coerção. Nesse momento o Estado com predomínio do 

componente hegemonia I consenso expressa de modo mais aproximado as forças na 

sociedade. 

A hegemonia é sempre parcial e temporária, é intrinsecamente processual. O consenso 

é sempre provisório e depende de interações que são, por natureza, dinâmicas, dependentes de 

coalizões e de oposições que se rearticulam no fluxo de produção. Além disso, em toda base 

material de consenso existe a necessidade de que a classe dominante, através do Estado, faça 

concessões às classes dominadas, permitindo que alguns interesses dessas últimas sejam 

representados e influam na formação das políticas públicas. Coutinho ( 1989) alerta para o fato 
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de que, por mais ampliado que seja o Estado, por mais que represente interesses plurais, seu 

caráter efetivo é dado pela atuação no sentido de manutenção de uma esfera econômica 

privada. Sendo assim, no que se refere a políticas públicas, a questão é sempre sobre os 

limites de sua expansão: a satisfação das demandas sociais não pode ser ampliada além do 

ponto em que impeça a reprodução do capital mas, por outro lado, não pode ser reduzida 

abaixo do limite mínimo histórico-moral, a não ser que se rompam as regras consensuais que 

fundamentam a ordem política democrática. 

Ao se transpor essas formulações para compreender a preocupação com a 

govemabilidade que está no centro do neoliberalismo, se encontra a visão de que a sobrecarga 

de demandas provenientes de múltiplos interesses, todas elas dirigidas ao Estado, levaria ao 

aumento de impostos e a uma crise de acumulação, com o agravante de uma crescente. 

paralisia decisória. A solução seria a drástica redução dos direitos sociais, das políticas 

públicas e, se preciso, até dos direitos políticos. Para que essa opção se efetive pode ser 

necessário um aumento da dominação - como no caso do Chile, por exemplo, ou um plano de 

jogo que inclua a construção ideológica do consenso. 

O discurso, nessa última estratégia, é um modo central de ação, é um modo de agir 

sobre o mundo e, especialmente, sobre os outros. Segundo Fairclough93 (2001, p.91) as 

hegemonias, em organizações e na sociedade, são produzidas e reproduzidas, contestadas e 

transformadas no discurso. "O discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, 

mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significados." Como 

prática política estabelece, mantém e transforma as relações de poder e as organizações 

coletivas; como prática ideológica constitui, naturaliza, mantém e transforma os significados 

do mundo e as diversas posições nas relações de poder. "O discurso, enquanto prática política 

é não apenas um local de luta pelo poder, mas também um marco delimitador na luta de 
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poder: a prática discursiva recorre a convenções que naturalizam relações de poder e 

ideologias particulares, as próprias convenções e os modos como se articulam são um foco de 

luta." (Fairclough, 2001, p.94) 

O discurso é sempre investido política e ideologicamente, podendo ser reinvestido de 

significados através de práticas que desarticulam e rearticulam novas ordens discursivas -

novas hegemonias discursivas. A noção de ordem de discurso se origina em Foucault, sendo 

modificada por Fairclough ( 1999) para expressar a marca da história da prática social e 

cultural na sua faceta discursiva, o conjunto de práticas discursivas associadas com um 

campo. 

Todas as palavras possuem significados potenciais - uma gama de significados a ela 

associados (Fairclough, 1999), que podem ser reestruturados, reconstruídos como movimento 

no plano de jogo, através do uso estratégico do discurso - imbricação entre falar e escrever no 

exercício, reprodução e negociação de relações de poder, em processos e lutas ideológicas. 

Nesses termos, a narrativa da produção social do campo da atenção à saúde expressa a 

busca de supremacia, por parte do Governo Federal, que se toma o ator central após 1995, não 

pela incorporação das demandas por direitos sociais e pelo aprofundamento da democracia, 

mas pela construção ideológica e política do consenso, na qual as práticas discursivas têm um 

papel central. Trata-se de um processo de intervenção na esfera dessas práticas com o objetivo 

de construir uma nova hegemonia na ordem de discurso do campo, como parte de uma luta 

mais geral para impor hegemonias reestruturadas no espaço social. 

O foco escolhido - compreender a formação da política pela análise da definição de 

conceitos trata exatamente desse processo, de acompanhar práticas discursivas investidas 

93 A relutância em recorrer a Gramsci era tanta que mesmo tendo optado pela referência à análise crítica de 
discurso proposta por Fairclough, para quem as noções de ideologia e hegemonia são centrais, essas foram 
deixadas de lado. 
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ideologicamente que reconstroem significados e reestruturam relações de poder. O que foi 

relatado é, no final das contas, o processo de produção da hegemonia política e ideológica de 

um ator social (com aliados em posição subalterna) sobre uma ordem de discurso. Como as 

ideologias têm efeitos materiais, essa hegemonia se expressa na configuração de relações, na 

posição dos atores e na constituição de objetos que constituem o campo na sua forma 

fenomênica. 

Como já foi dito, a hegemonia é sempre parcial e temporária. Acreditar nessa 

possibilidade é fundamental para que se pense a ação política no presente e para o futuro. Não 

vamos esquecer que a hegemonia do momento é constituída por um equilíbrio instável e 

contraditório entre práticas discursivas, e que esse processo está sempre aberto a ser 

reestruturado no curso da luta política e ideológica por novas hegemonias. Portanto . .. 

As teorias constroem a realidade! 

Outra percepção decorrente dessa Tese é a reafirmação de que as teorias constroem a 

realidade. No caso do campo da atenção à saúde o domínio do funcionalismo sistêmico não 

permite ver o todo, opacifica a compreensão de articulações entre práticas e decisões parciais, 

naturaliza a segmentação entre organizações públicas, privadas dependentes do Estado e 

privadas mais dependentes do mercado. Ao opacificar as relações entre as partes não permite 

que se percebam os planos de jogo dos atores sociais, assim como não permite que se 

desenvolvam planos de jogo alternativos, capazes de enfrentar a hegemonia momentânea da 

ideologia da supremacia do mercado e da seletividade. 

Sob a lógica sistêmica poderia se concluir que a política de atenção à saúde, após 1988 

é um sucesso : adapta-se à ordem democrática formal e à nova ordem internacional; há uma 

evidente evolução nas organizações públicas de produção de serviços e ações de saúde; tem

se uma definição cada vez mais clara de funções - dos diferentes entes federados, das 
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organizações públicas e privadas, de arenas decisórias; as fronte iras entre os subsistemas e do 

sistema com o ambiente são claras; estão-se constituindo mecanismos de controle que devem 

permitir a contínua evolução do sistema; há uma tendência ao equilíbrio com a distribuição de 

clientelas entre as partes ou subsistemas. Veja-se, como exemplo, as conclusões a que chega 

Bahia (2000, p.260-261) após analisar o processo de regulamentação dos planos e seguros de 

saúde. 

"Corroboraram a suposição da existência de dois sistemas o SUS e o de assistência 
suplementar, definidos pela proporção de clientes de cada um cuja principal interface é 
a possibilidade (q~ando se quer demonstrar que o segmento pode crescer) ou ameaça 
(quando se pretende que a ausência de cobertura de planos e seguros privados 
agravaria os problemas de excesso de demanda do SUS) da passagem de um 
contingente de clientes de um sistema para o outro. As dicotomias entre prevenção e 
cura e entre o individual e coletivo tornaram-se, ao menos provisoriamente, retóricas e 
úteis à defesa de uma saúde básica, eminentemente preventiva, universalizada e uma 
assistência médica 'mais sofisticada' para os segmentos com capacidade para financiá
la direta ou indiretamente. ( .. . ) O MS ampliou sua órbita de atuação ao considerar 
entre suas atribuições a regulação das operadoras de planos e seguros. Todavia esse 
alargamento se apoiou em concepções que fragmentam a saúde. A clivagem 
público/privado, contudo, foi absorvida pelo próprio MS, sugerindo que a tradução das 
contradições entre o projeto de seguridade social e da privatização, no âmbito setorial, 
tenha provocado, aprofundado ou mais precisamente explicitado as fronteiras entre um 
sistema de saúde para os destituídos e outro para os que 'podem pagar'." 

A escolha desse texto, de Ligia Bahia, que se orienta pelos mesmos princípios éticos 

que eu, serve para demonstrar as opacidades impostas pelo domínio da abordagem sistêmica, 

e que se sobrepõem a esses princípios. Não se trata de não querer ver, mas de não poder ver a 

partir das lentes adotadas94
. Além disso, como o texto de Ligia demonstra, as fronteiras se 

impõem no momento da intervenção, como orientação para a ação. Enquanto a atenção à 

saúde continuar sendo compreendida, descrita, explicada em termos sistêmicos, a formação de 

estratégias, de planos de jogo, continuará sendo limitada, ordenadora, fragmentada e 

9 4 
"( ... ) toda observação depende de uma teoria. Como disse Hanson: Quando Tycho-Brahe (geocentrista) e 

Kepler (heliocentrista) contemplam o sol, embora suas retinas sejam bombardeadas por fótons semelhantes, eles 
não vêem a mesma coisa: Tycho vê um objeto brilhante que gira ao redor da terra ; Kepler vê um objeto brilhante 
fi xo, em tomo do qual gira a terra ." (Morin, 1986, p.75) 
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fragmentadora. Ou seJa, enquanto continuarmos a nos orientar pela prática ideológica 

dominante estaremos, ainda que involuntariamente, contribuindo para sua sedimentação. 

O Quadro 15 mostra as diferenças entre a abordagem sistêmica e a abordagem adotada 

nesta Tese - o construcionismo hermenêutica e a produção social em campos de poder. Uma 

das mais potentes contribuições dessa abordagem está na mediação entre estrutura e ação. Ao 

contrário do esquema mecanicista do funcionalismo sistêmico, onde "há movimento mas não 

há, no fundo , objetos que se movam; há atividade, mas não há atores; não há dançarinos, só 

existe dança" (Capra, 1982, p.1 O 1 ), a noção de acontecimentos I eventos I fatos sociais, 

produzidos por atores em interação em campos de poder rompe com o determinismo. Como 

ensina Maturana ( 1997), a idéia de produção de fatos I acontecimentos indica que o que 

aconteceu poderia não ter acontecido e remete à dinâmica da interação social e seu efeito 

sobre as estruturas que foram, por sua vez, resultante de acúmulos (como indica a abordagem 

de produção social desenvolvida por Carlos Matus). Mais uma vez, romper com o 

determinismo é indispensável para pensar a ação, a partir do presente e para o futuro . 
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A abordagem da produção social em campos de 
O modelo sistêmico- funcionalismo positivista poder- construcionismo hermenêutico 

Parte de decisões concretas. Focaliza em recortes no A formação da política é narrada a partir da posição 
tempo, nas resultantes em um dado momento - análise dos atores sociais e de sua interação ao longo do tempo 
fenomênica e pontual. - análise processual historicizada. 
Focaliza em estruturas, unidades ou componentes. Focaliza nos atores sociais interessados no que se 

disputa em um campo social. O campo não tem partes, 
componentes. Cada campo tem sua própria lógica e 
regularidades, e cada estágio na história do campo 
envolve mudanças genuinamente qualitativas. 

Os limites do sistema são claramente definidos. Os limites do campo são dinâmicos, sua estrutura é 
dada, em cada momento, pelas relações entre as 
posições que os atores sociais ocupam e pelos recursos 
de poder que controlam. 

Escolhe níveis de análise . As interações podem ocorrer, simultaneamente, em 
diferentes escalas. 

O contexto é analisado de modo separado do setor ou As relações em cada campo social são influenciadas e 
organização - subsistemas em troca com o ambiente. influenciam o espaço social, que também resulta de 

forças e lutas entre atores sociais. 
o poder é um atributo do sistema e fator de O poder é o recurso que se disputa em cada campo 
manutenção da ordem I estabilidade. social. A sua distribuição entre os atores sociais é que 

defme a configuração do campo. 
A elaboração da política é um processo racional. A política é formada pela interação entre atores sociais 

dotados de esquemas práticos de percepção e de 
apreciação historicamente constituídos. 

As lideranças são aquelas autoridade reconhecida a Os atores sociais possuem capacidade de ação e peso 
partir de funções na estrutura do sistema. coletivo em decorrência do controle de recursos 

críticos para o que se disputa em cada campo. 
As arenas decisórias são formalmente definidas a partir As arenas decisórias mudam dependendo da correlação 
de espaços na estrutura do sistema considerado. de forças entre os atores sociais em cada momento do 

processo. 
Os textos são tomados como evidências que permitem Os textos - peças de discurso - são tomados como 
desvendar acontecimentos, que propiciam a tradução linguagem em ação. Tanto podem ser usados para 
da realidade. compor a narrativa - em uma conversação entre o 

narrador e os autores desses textos, quanto como 
evidências de utilização estratégica do discurso. 

Documentos e declarações oficiais são tomados como O conteúdo da política é construído através da (re) 
evidências sobre o conteúdo da política. A análise do definição de conceitos. Esses conceitos vêm a 
conteúdo é complementada pela análise da constituir objetos e novas posições dos sujeitos. Esses 
implementação e pela avaliação da política - em momentos não são seqüenctats, sendo mais 
estágios seqüenciais . adequadamente descritos pela imagem de circuitos. 

Quadro 15- Comparação entre algumas características do modelo sistêmico e da abordagem da 
produção social em campos de poder 

Construir o futuro a partir do presente 

Essa tese, como todos os trabalhos que tenho feito na vida, é uma atividade de 

militância. O esforço de compreender a trajetória do campo da atenção à saúde parte do 

desejo de transformá-lo, de constituir outra hegemonia, de refundar os conceitos. Não se trata, 

evidentemente, de pensar um retomo ao passado. Ainda que, em muitos momentos, 
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principalmente quando contava os eventos do início dos anos 90, tenha me sentido 

melancólica e nostálgica95
• Afinal, tantas vozes e rostos conhecidos, alguns que já não estão 

mais com a gente - uns porque se foram da vida, outros porque escolheram outros caminhos. 

Mais que isso, tantos sonhos! Aliás, foi com uma grande sensação de justiça que encontrei a 

expressão "fábrica de sonhos" para expressar o papel do CEBES nessa história. Depois, narrar 

os acontecimentos da construção da hegemonia de um projeto de sociedade e de uma 

configuração do campo que derrota nossos projetos, desconstitui o sonho. 

Ainda que, como já disse, instintivamente eu tivesse a percepção de que havia uma 

grande eficácia política na ação de alguns atores sociais, e que fatos e acumulações que 

consideramos de forma isolada- como o PSF, o cartão SUS, a regulamentação do mercado, a 

organização da referência de maior complexidade, ganhariam outro sentido se vistos em 

relação e a partir das definições que orientam sua produção, a constatação do tamanho da 

eficácia da prática política e ideológica de construção de um projeto de sociedade fundado "na 

metáfora do poder organizador do bom mercado" (Granda, 2001, p.2) foi , em muitos 

momentos, paralisadora. 

Mais que isso, a constatação da ausência de atores sociais capazes de se posicionar 

contra esse projeto, de defender a primazia do valor da vida contra o domínio da racionalidade 

instrumental economicista, ainda é paralisante. 

O exemplo do consenso em tomo do PSF é extremamente esclarecedor dessa 

hegemonia tão eficazmente construída. Quem pode ser contra a "família como objeto 

precípuo de atenção" , ainda mais se "entendida a partir do ambiente onde vive" . Vale a pena 

citar o discurso oficial: 

"Mais que uma delimitação geográfica, é nesse espaço que se constroem as relações 
intra e extrafamiliares e onde se desenvolve a luta pela melhoria das condições de vida 
-permitindo, ainda, uma compreensão ampliada do processo saúde-doença e, portanto, 

9
; Melancolia é uma palavra maravilhosa! Se refere à uma certa tristeza mas não à depressão que imobiliza. 

Ass im como nostalgia, uma espécie de saudade indefinida. 
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de intervenções de maior impacto e significação social. As ações sobre esse espaço 
representam desafios a um olhar técnico e político mais ousado, que rompa os muros 
das unidades de saúde e enraíze-se para o meio onde as pessoas vivem, trabalham e se 
relacionam. ( .. . ) Outro equívoco, que merece negativa, é a identificação do PSF com 
um sistema de saúde para os pobres, com utilização de baixa tecnologia. Essa assertiva 
não procede, pois o Programa deve ser entendido como um modelo substitutivo da 
rede básica tradicional - de cobertura universal, porém assumindo o desafio do 
princípio da eqüidade- e reconhecido como uma prática que requer alta complexidade 
tecnológica nos campos do conhecimento e do desenvolvimento de habilidades e de 
mudança de atitudes ." (Brasil, 1997e) 

Alguém se opõe?! Claro que não! Exemplo fantástico de uso estratégico da ação 

discursiva, através de afirmações que gerenciam o significado de modo a obter apoio para 

suas intenções. Essa estratégia inclui a disseminação de idéias através de textos, a introdução 

de símbolos (a saúde da família como um valor da sociedade), a criação de narrativas (a 

relação entre a saúde da família e o ambiente), o emprego da retórica (a negação declarativa · 

da saúde para pobres, o escamoteamento do tema da complexidade - presente mas não como 

complexidade da atenção), a associação de conceitos particulares com certas relações (a 

organização da atenção através de equipes de saúde da família) criando objetos. Deve-se 

destacar o apelo à noção de família, que tem grande significado para aqueles a quem se dirige 

(para todos, na verdade). O uso da posição do enunciador, que se coloca como o condutor do 

processo de reversão de um modelo supostamente em crise. 

Não dá para se opor a esse discurso e aos objetos que ele constrói meramente por fazer 

oposição. Ainda que seja preciso desconstruí-lo e mostrar a que serve, é preciso ter um 

discurso alternativo, uma proposição capaz de mostrar-se melhor e mais adequada para as 

necessidades de inclusão social e da referência à cidadania, e não à seletividade e ao 

assistencialismo aos pobres. Essa formulação está fazendo falta! Não será de espantar se essa 

hegemonia se manifestar na próxima campanha eleitoral através de uma estranho consenso de 

todos os candidatos e partidos em tomo do PSF. Alguns indícios dessa possibilidade são, p. 

ex., a plataforma de campanha de Tarso Genro - PT nas últimas eleições para a Prefeitura de 
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Porto Alegre - ampliar o número de equipes de PSF para 100; ou a divulgação institucional, 

nos últimos meses, da Prefeitura dirigida por Marta Suplicy - PT, sobre as maravilhas do PSF 

na cidade de São Paulo. Inevitável pensar em Marx e na miséria da filosofia, ou em Nelson 

Rodrigues e na burrice da homogeneidade. 

Acontece, porém, que eu sou uma incurável otimista. Não há como não ser otimista 

quando se acredita que a sociedade é construída pela ação dos homens e mulheres que nela 

vivem e se relacionam. Ainda que a história, inclusive essa pequena história que eu contei, 

pareça indicar um caminho de derrotas irremediáveis, é bom lembrar, com Morin (1986, 

p.360), que "as verdades exigentes não precisam de vitórias e resistem por resistir" . Esse é o 

grande conforto e a grande força que somente aqueles que se orientam por valores éticos e por 

princípios de racionalidade substantiva podem ter, e que nos confere a paciência e a 

perseverança para compreender que, em alguns contextos, a eficácia política precisa de 

inúmeros esforços e que se deve comemorar intensamente pequenas e, às vezes, eremeras 

vitórias. 

É porque faço essa aposta no futuro que ofereço essa tese, considerando-a como um 

artefato, uma leitura do presente, com potencial uso político e ideológico. Acredito na 

relevância da ação estratégica de docentes e pesquisadores e, assim como Bourdieu (1998, 

p. 73), na eficácia da teoria, principalmente em um momento em que "lidamos com 

adversários que se armam com teorias". Novamente como Bourdieu (2001c, p.40), reconheço 

que a tarefa de contraposição ao pensamento dominante é ao mesmo tempo extremamente 

urgente e extremamente difícil. Não pode, portanto, ser tarefa de um ou outro isoladamente. 

"Todo o pensamento critico está para ser reconstruído", o que demanda a articulação de 

muitos para a criação de "condições sociais de uma produção coletiva de utopias realistas" . 

Essa tese é, nesse sentido e ao mesmo tempo, um oferecimento e um convite. 
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E os próximos capítulos? 

Foi bem fácil brincar de profeta e anunc1ar os próximos capítulos de fatos que já 

tinham acontecido. E agora? Impossível predizer o futuro, apenas prever possibilidades. Se 

olharmos apenas para o passado, as possibilidades apontam para o aprofundamento das 

mudanças em curso, e para a expansão da hegemonia do complexo ideológico que dominou o 

último período estudado . Se olharmos para o passado e pensarmos sobre o presente, sempre é 

possível encontrar indícios de que o novo pode se instalar, ainda que sempre incorporando 

algo do passado. A questão que se coloca é sobre o que incorporar e o que transformar. É 

possível que essa pergunta tenha faltado, no passado. 

Embora alguns advoguem que vivemos caminhos sem volta, fatalidades históricas, 

basta olhar em volta para se encontrar sinais de que, nas pontes entre as identidades culturais I 

locais e a política se encontram fagulhas de pensamento crítico e de ação criativa, se encontra 

a possibilidade de mudanças de baixo para cima que não dispensam vontade política e 

conhecimento. 

Para que ocorram mudanças no contexto do jogo no campo da atenção à saúde será 

preciso a (re) constituição de atores sociais com interesse e força para influir na sua (re) 

configuração; mudanças nas motivações como decorrência de mudanças nas posições e nos 

valores conferidos a princípios de referência ética e substantiva; e, para ajudar, algumas 

surpresas agradáveis. Há muito por fazer . .. 

Os próximos capítulos serão, enfim, escritos por atores sociais com interesse no jogo e 

com capacidade de ação. Sem antecipações, com um arco de utopia a ser percorrido, 

construído dia a dia .. . 
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A concepção desse texto se inspira do referencial adotado por Fachin (1976) para a 

analisar a formação de políticas educacionais e o papel do Conselho Estadual de Educação. 

Trata-se de um paradigma analítico que parte das concepções e pressupostos prevalentes no 

momento da introdução de mudanças. No caso desse estudo o momento da mudança é o da 

promulgação da Constituição de 1988. Ainda que reconhecida como uma "visão estática e 

conceitual" (Fachin, 1976, p.45), ela ajuda a reconhecer o contexto no ponto de partida 

(recorte arbitrário) escolhido para a pesquisa. 

Uma proposta para reformar a saúde 

As transformações ocorridas a partir dos fins da década de 70 e na década de 80, 

expressam tanto a crítica sistemática do saber hegemônico na área quanto a construção de um 

saber voltado para a ação política. Como parte dos movimentos sociais e setoriais pela 

redemocratização do país, o Movimento Sanitário 1 propõe, na segunda metade dos anos 70, 

simultaneamente, um contra-discurso, sob a forma de uma teoria crítica histórico-social da 

doença, e uma contra-política, sob a forma de proposições de novos dispositivos legais e 

administrativos para organizar a atenção à saúde (Dâmaso, 1989). O objetivo central, naquele 

contexto de estatismo burocrático-autoritário (O 'Donnell, 1982), é a democratização da saúde 

(e da sociedade), tendo sido elaborado por profissionais e acadêmicos da área e possuindo 

dois momentos diferenciados. 

• O primeiro é marcado pela formação de uma ideologia publicista no interior do recém 

nomeado "sistema de saúde", representando, segundo Dâmaso (1989, p.69), uma 

desconsideração de que não é possível utilizar a antinomia saúde pública/saúde privada no 

mesmo nível de articulação em que se usa a dicotomia bem público/propriedade privada; já 
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que mesmo quando se faz referência à saúde como um "bem público", ou como um "bem 

privado", se está utilizando uma metáfora para expressar seu caráter. estratégico. Segundo 

esse autor, na sua realidade, a saúde não é um bem, mas um processo e uma produção. A 

Teoria Geral de Sistemas2
, no nível do planejamento, e a medicina comunitária, no nível 

operacional, são as duas estratégias de realização desse primeiro momento da proposta de 

democratização do setor. Estas estratégias representam a produção do saber protagonizada 

pelo Movimento Sanitário, enquanto ator social que congrega grupos de intelectuais 

progressistas inseridos no próprio aparelho de Estado (na administração e na prestação de 

serviços), e setores vinculados a universidades e centro acadêmicos tendo, como "braço 

civil", o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBESl 

• O segundo momento é marcado por uma produção de natureza essencialmente intelectual, 

quando um setor importante de trabalhadores de saúde passa a ter uma visão estratégica da 

política de saúde. "Não se trata mais apenas de organizar e prover os beneficios de saúde -

à moda de um assistencialismo - ainda que democrático ou comunitário, mas sim de 

organizar-se numa luta, ingressando ativamente na arena política." (Dâmaso, 1989, p.72) 

Formula-se, então, um ideário de Reforma Sanitária que concebe e faz da saúde o 

fundamento revolucionário de uma transformação setorial, com ressonâncias estruturais 

1 O Movimento Sanitário, constituído por intelectuais, médicos e lideranças políticas ligadas à saúde, 
provenientes, em grande parte, do Partido Comunista Brasileiro (PCB), influenciou muito o âmbito acadêmico e 
pode ser considerado como o mentor do processo de reforma (Gersclunan, 1995). 
2 A Teoria Geral de Sistemas se vincula ao paradigma Funcionalista (segundo a classificação de Burrell e 
Morgan, 1979), sendo orientada para a sociologia da regulação, e tendo como ponto de vista a objetividade. 
Temas relacionados são a ordem social, a estabilidade da situação, integração, solidariedade, etc. As abordagens 
orientam-se pelo realismo, pelo positivismo, pelo determinismo e pela nomotética. Este paradigma pressupõe 
que a sociedade possui uma existência real e concreta, de caráter sistemático, ordenador e regulador; o 
comportamento humano é contextualmente delimitado por um mundo de relações sociais tangíveis . A ciência 
social se pretende objetiva e isenta de valores, além de defender a possibilidade de generalização dos 
conhecimentos empíricos. 
3 O CEBES se institucionaliza como um centro de difusão, capaz de ampliar para a sociedade civil os debates 
críticos que se avolumam entre profissionais e intelectuais no aparelho de Estado e na própria sociedade civil. 
Ou seja, fazendo a articulação do Movimento Sanitário com os demais movimentos sociais (Escorei, 1988). 
Segundo Minayo (2000) , o CEBES sempre foi o nicho de expressão do movimento político do setor, incluindo
se aí a reflexão acadêmica das políticas de saúde. Em conjunto com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva -
ABRASCO, criada para representar a área acadêmica e buscando congregar aborgadens científicas, políticas e de 
experssào de práticas, constituiu o espaço de formulação de propostas do movimento sanitário. 

III 



para o conjunto social. Essa decisão - teórica e estratégica - aproxima cada vez mais a 

democratização da saúde de uma concepção socialista, em que a saúde não é mais 

concebida como uma resultante, mas como um "espaço sempre específico de reprodução 

ampliada das relações políticas e econômicas". Assim, o dilema reformista é apresentado, 

naquele contexto, como um "enigma que poderá ser decifrado a partir da afirmação da 

saúde como núcleo permanente e subversivo da estrutura social, o que indica uma 

possibilidade sempre inacabada no processo de construção social" (Teixeira, 1989a, p.28 e 

45). 

Pode-se distinguir, no tempo, os dois momentos ac1ma mencionados. Uma primeira 

década (de meados dos anos 70 até meados dos anos 80) dedicada ao trabalho político 

estratégico, informado no campo da análise pelo referencial histórico-estrutural4
, e no campo 

da ação política pelo referencial gramsciano da contra-hegemonia5 (Coutinho, 1989). No 

período da Nova República e da Assembléia Constituinte agrega-se, ao trabalho político 

estratégico, um intenso trabalho de formulação de propostas organizativas e legais, que se 

exacerba após a criação legal do Sistema Único de Saúde (SUS), merecendo de Berlinguer 

(1988, p.62) a crítica de que, "à medida que avança, a Reforma vai se tomando mais 

administrativa e menos sanitária". Nesta nova fase o referencial predominante é sistêmico e 

normatizado r. 

4 O referencial histórico-estrutural se vincula ao paradigma estrutural radical (segundo a classificação de Burrell 
e Morgan, 1979), que se orienta por um entendimento da natureza da sociedade segundo uma sociologia da 
mudança radical. No entanto, a ênfase no conflito estrutural, na contradição e nos modos de dominação levam a 
uma abordagem que inclui o realismo, o positivismo, o determinismo e a nomotética. Pressupõe que a sociedade 
é uma entidade concreta composta por estruturas reais dotadas de uma força potencial para a dominação. Supõe 
uma realidade social com existência própria, independente dos significados ou das ações dos sujeitos. 
Contradições e tensões intrínsecas à estrutura levariam a uma mudança radical no sistema. Assim, o foco de 
estudo é o entendimento das contradições e dos arranjos estruturais de dominação. 
5 Gramsci usa a palavra hegemonia (categoria central no seu trabalho) para designar a maneira como um poder 
governante conquista o consentimento dos subjugados a seu domínio - processo vivido de dominação política. 
Gramsci associa hegemonia com sociedade civil (todo o espectro de instituições intermediárias entre o Estado e 
a economia). Como o poder da classe dominante é espiritual assim como material, qualquer contra-hegemonia 
deve levar sua campanha política até este domínio (Eagleton, 1997). 
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Resulta daí que as bases conceituais do Movimento Sanitário podem ser explicadas 

como um híbrido da abordagem sistêmica com a histórico-estrutural6 (Dâmaso, 1989; 

Teixeira, 1989a). Essas bases conceituais têm implicações importantes que se estendem até o 

tempo presente. Na prática implica na concepção da saúde reformada sob a forma de um 

sistema; no nível da análise, na ênfase em aspectos estruturais, em detrimento de aspectos 

processuais da ação de atores sociais. 

O projeto de reforma sustentou-se na crítica ao denominado modelo médico-assistencial 

privatista e à sua sustentação pelo Estado. No item que segue recupera-se, de modo muito 

breve, um pouco dessa história7
, bem como os atores sociais que a produzem8

, culminando 

com a Constituição de 1988. A seguir se revisa a formação de dois conceitos centrais a esse 

processo - direito à saúde e descentralização, considerando sua definição no seio do 

movimento sanitário - ator hegemônico naquele momento histórico da reforma. 

A RECONFIGURAÇÃO DO CAMPO DA ATENÇÃO À SAÚDE 

O regime autoritário iniciado em 1964 caracteriza-se pelo rompimento com o modelo 

político instaurado no período populista, no qual as demandas sociais decorrentes do processo 

de industrialização e urbanização eram canalizadas através de instrumentos corporativos de 

cooptação das massas populares, e colocadas na condição de suporte legitimador. O 

rompimento desta articulação Estado/sociedade foi a condição para que se refizesse o pacto de 

6 Isto é perfeitamente compatível, já que ambas compartilham o realismo, o positivismo, o determinismo e a 
nomotética (Burrell e Morgan, 1979). 
7 Aqueles interessados em uma recuperação mais extensiva deste período podem recorrer à série da Revista 
Saúde em Debate, editada pelo CEBES, aos Anais da 8" Conferência Nacional de Saúde, e a diversos livros, tais 
como Donnangelo (1975), Braga e Paula (1981), Gentille de Mello (1977), Cordeiro (1984), Malloy (1986), Luz 
(1989) , Teixeira (1989a) . Documentos oficiais dos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, além dos Anais 
dos Simpósios da Câmara dos Deputados ocorridos neste período, também são fontes relevantes. 
8 A natureza da presença dos atores sociais em um campo é, necessariamente, variável. Esta variação pode ser 
percebida no tempo, embora represente mudanças no interesse em estar no campo e na distribuição de tipos de 
capital. Assim, alguns atores podem mobilizar-se muito tardiamente, outros podem retirar-se e outros podem ser 
excluídos pelos demais. 
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dominação em tomo do tripé composto pelo Estado coercitivo e burocratizado, os monopólios 

transnacionais e nacionais e o capital financeiro de ambas as origens. O regime burocrático

autoritário caracteriza-se como desmobilizador e excludente, desconsiderando demandas 

sociais e subordinando o aparelho estatal às necessidades de um processo de acumulação 

altamente concentrador (O'Donnell, 1982 e 1986). 

O caminho percorrido pelo campo da atenção à saúde, no pós-64, reproduz, no seu 

interior, os mesmos passos do espaço social. Assim que se definem as caracteristicas do 

regime que se instala, se reproduz a introdução da racionalidade travestida de tecnicidade, que 

vai justificar a reordenação institucional e o privilegiamento de atores introduzidos pela nova 

aliança. A tecnoburocracia que se instala no âmbito da Previdência Social comanda o 

processo de centralização, de alijamento de sindicatos e partidos políticos, e de escolha do 

relacionamento com representantes da corporação médica, dos hospitais privados e das 

empresas de medicina de grupo. 

A centralização coloca o Estado (financiador e comprador) no centro do mercado de 

assistência médico-hospitalar, e estabelece a prática curativa como hegemônica. Essa lógica 

permite transformar um campo que poderia exercer a função intrínseca de desenvolver ações 

voltadas para o bem-estar social, em mais um espaço voltado para a acumulação. O Estado 

controla o monopólio, ao mesmo tempo em que utiliza recursos de origem social para 

financiar a expansão e incorporação de tecnologia em uma rede hospitalar e ambulatorial 

privada que passa a se organizar segundo um modelo empresarial. Conforma-se, assim, uma 

acumulação social em termos de distribuição de recursos de poder e de características do 

processo decisório resultante da ação dos atores localizados no interior de frações do Estado. 

No entanto, para que esta acumulação pudesse ocorrer foi necessário, primeiro, constituir 

(produzir) a rede privada de ambulatórios e hospitais que, praticamente, inexistia na década de 

60, quando a maioria dos hospitais existentes eram públicos ou filantrópicos. A consituição da 
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rede privada decorre da criação de um fundo público especial - o Fundo de Apoio ao 

Desenvolvimento Social (F AS) - com recursos das contribuições à Previdência para financiar 

a expansão da oferta ou a modernização e melhoria do padrão tecnológico das unidades 

privadas (Braga e Paula, 1981). Em conseqüência, no início dos anos 80 já se pode observar o 

predomínio da rede hospitalar privada, representando 80,43% do total de leitos e 

responsabilizando-se, em média, por mais de 90% das internações realizadas pela Previdência 

Social (Teixeira, 1989a). 

No entanto, a expansão dos serviços privados de saúde não ocorre de forma 

indiscriminada, tendo sido maior naquelas atividades onde a lucratividade estava assegurada. 

Assim, os empresários do campo da saúde se concentram na área hospitalar, deixando as 

atividades de prevenção e de atenção básica para o setor público. Os hospitais, além de 

desenvolverem atividades mais especializadas e de maior custo, inserem-se diretamente no 

círculo de produção/consumo de mercadorias, como equipamentos tecnológicos e fármacos. 

Assim, das mãos do Estado surge um grupo de empresários, na sua maioria constituído 

por médicos, que vai ter uma importância fundamental - tanto na prestação de serviços quanto 

na determinação das características que o campo da saúde vai assumindo nesse período 

(Cordeiro, 1984; Oliveira e Teixeira, 1986; Teixeira, 1989b ). 

Esse crescimento da rede privada resulta tanto do financiamento público concedido 

para sua remodelação e expansão quanto das modalidades de articulação que garantem sua 

manutenção - os contratos e convênios com a Previdência Social. A modalidade de 

pagamento por ato médico (US), mais caro se mais sofisticado e complexo, induz os 

empresários da saúde, em busca de maior lucratividade, a utilizar expedientes como a 

multiplicação dos atos médicos, a ênfase em serviços cirúrgicos, a baixa remuneração dos 

profissionais, a preferência pelas intervenções mais caras (Gentille de Mello, 1977). Além 

disso, o pagamento dos serviços comprados após a apresentação da conta funciona, 
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simbolicamente, como se a Previdência desse, a cada serviço, um cheque em branco, a ser 

preenchido no final do mês (Medici e Silva, 1986). 

Essa política, no campo da atenção à saúde, é parte de um processo, no espaço social, 

caracterizado pela restrição das decisões - e das lutas subjacentes - a atores sociais definidos 

como parceiros pela tecno-burocracia que domina o Estado durante o período do 

autoritarismo. No campo o acesso ao processo de definição fica restrito aos burocratas do 

ramo previdenciário e aos empresários ligados à produção de bens e serviços, que consolidam 

suas diferenças, seus laços e suas organizações representativas de interesses, descritas a 

segmr. 

• Federação Brasileira de Hospitais (FBH) - representa o segmento dos hospitais de menor 

porte e com maior dependência financeira da Previdência Social, tendo como associados 

quase 50% dos hospitais lucrativos. 

• Confederação Nacional das Santas Casas - inclui tanto estabelecimentos "comunitários" de 

pequeno e médio porte quanto hospitais "cinco estrelas", voltados para a alta complexidade 

e, na sua maioria sem relação com o setor público, passando pelas Santas Casas das 

grandes cidades - hospitais de grande porte. 

• Federação Nacional de Estabelecimentos de Serviços de Saúde (FENAESS) - agrega 

estabelecimentos com maior dependência financeira da Previdência Social - donos de 

clínicas com ou sem internação, laboratórios de análises e diagnóstico por imagem. 

• Organizações de planos e seguros de saúde - surgem a partir da expansão do complexo 

previdenciário, através de convênios entre a Previdência Social e as empresas, que passam 

a arcar com a atenção médica a seus empregados. A empresa contratante compra os 

serviços médicos de uma outra empresa especializada - medicina de grupo, cooperativa 

médica, seguro de saúde; ou desenvolve sistemas próprios. Desse movimento surgem 

novos atores: a Associação Brasileira de Medicina de Grupo -ABRAMGE, Associações de 
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Cooperativas Médicas - UNIMEDs, um ramo de saúde dentro da Federação Nacional de 

Seguros Privados- FENASEG, Associação Brasileira de Serviços Próprios das Empresas-

ABRASPE9
. 

Focalizando na fonte dos recursos financeiros e nas condições de apropriação dos 

serv1ços por eles financiados, pode-se caracterizar o campo no que se refere a deveres e 

direitos de parcelas da população. Quanto à origem dos recursos financeiros, a análise do 

comportamento da receita previdenciária entre 1970 e 1982 mostra que, em média, as 

contribuições compulsórias respondem por 89% da receita total, as transferências da União 

por 7% e outras receitas por 4%. No item contribuições compulsórias a arrecadação sobre os 

salários representa 33% do total e das empresas 63%, ambas calculadas sobre a folha de 

salários urbanos. A contribuição sobre a produção rural situa-se em tomo de 4%. Dois 

aspectos destacam-se: (a) 85% da receita total decorre de contribuições sobre a folha de 

salários urbanos; (b) 15% da receita total é paga diretamente pelos segurados à Previdência 

Social (Medici e Silva, 1988). 

9 Este setor inicia sua existência com a implantação das indústrias automobilísticas no ABC, quando a 
Previdência Social concedeu aos empresários, que se responsabilizassem pela assistência médica de seus 
empregados, o desconto ou a devolução de parte da contribuição ao INPS - surgem, então, para prestar estes 
serv iços, as empresas de medicina de grupo. Durante a década de 70 ocorre uma grande expansão dos convênios 
empresa e das organizações de medicina de grupo, justificada pelos incentivos fiscais (especialmente a dedução 
de todos os gastos do imposto de renda) . Naquele momento se criam os mecanismos que permitiriam um 
"atendimento diferenciado aos setores ligados à economia formal urbana ( .. .. ), permitindo o consumo 
deferenciado de serviços de saúde pela classe média (Bahia, 1991 ; Andreazzi, 1995, p.130). Andreazzi (1995) 
relata a evolução do setor privado autônomo: entre 1967 e 1977 - estão proibidos os seguros saúde, as empresas 
de medicina de grupos se expandem impulsionadas pelo convênio INPS/empresa, é fundada a primeira 
UNIMED (1968); entre 1977 e 1981 é liberado o funcionamento do seguro saúde e promulgada a Lei das 
Previdências Complementares, que irá fomentar o crescimento dos planos de assistência médica próprios das 
empresas, ou seja, os planos de autogestão e os planos de administração. Entre 1981 e 1988 mudam as normas de 
operac ionalização do seguro saúde, de modo a torná-lo mais competitivo no mercado. Ou seja, em 1988 estão 
atuando no mercado de saúde diferentes formas de organização: Cooperativas Médicas - os profissionais 
cooperados participando através de um sistema de cotas e pelo oferecimento, para o público, de planos 
individuais e coletivos de saúde; Medicina de Grupo - trabalha com a modalidade de pré-pagamento por serviços 
prestados, utilizando-se de serviços próprios e comprados de terceiros; Seguro Saúde - opera no sistema de 
reembolso de despesas de acordo com as condições contratuais fixadas entre as partes; aberto a todos os médicos 
e hospitais; Planos de Autogestão - operam com serviços de terceiros, realizando ressarcimento de despesas 
utilizando-se de tabelas de honorários profissionais e de procedimentos; possuem serviços próprios de 
administração, utilizando-se de funcionários e recursos da empresa a qual se vinculam; Planos de Administração 
- operam com recursos de terceiros e realizam reembolso de despesas utilizando-se de tabelas para pagamento de 
honorários profiss ionais e de procedimentos médicos. Finalmente, fica a critica ao conceito de empresariado 
autônomo, j á que segmento do setor privado de prestação de serviços deve seu desenvolvimento e expansão 
decorre, diretamente, de fundos públicos, ainda que sob a forma de renúncia fiscal (Reis, 1995). 
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Outra característica deste padrão de intervenção estatal é que, na maioria dos casos, 

mesmo pagando pelos serviços que deveria receber, a população assalariada, especialmente a 

de baixa renda, não os recebe. A contribuição compulsória não dispensa o usuário do 

pagamento adicional (e ilegal) pelos serviços recebidos (Misoczky, 1989). Além disso, são os 

grupos de extração social mais elevada os que têm mais sucesso para impor suas demandas 

aos serviços de alto custo pagos com recursos públicos. Desse modo, à característica 

naturalmente excludente da modalidade de seguro compulsório da Previdência Social (Fleury, 

1994), segundo a qual apenas os trabalhadores que se encontram no mercado formal 

contribuem e recebem cobertura (para si e seus familiares), somam-se exclusões indiretas. 

Do ponto de vista da acumulação social em estruturas organizacionais, fica evidente 

que a Previdência Social, através do seu braço de assistência médico-hospitalar (parte do 

Instituto Nacional de Previdência Social - INPS até 1974; Instituto Nacional de Atenção 

Médica da Previdência Social - INAMPS até sua incorporação ao Ministério da Saúde em 

1990) está no ceníro do campo da saúde. O Ministério da Saúde, além da coordenação 

meramente formal do Sistema Nacional de Saúde, caracteriza-se pelo empobrecimento 

financeiro e pela responsabilidade por atividades de caráter preventivo (de modo coerente 

com a dicotomia prevalente entre prevenção e cura), desvalorizadas no imaginário da 

população, no mercado e, mesmo, enquanto arena de disputa pelos profissionais do campo. 

No espaço social as eleições municipais de 1974, com a vitória do partido de oposição 

(autorizada) - MDB, são um importante marco do esgotamento do modelo econômico e 

político do regime burocrático-autoritário. Inicia-se um processo de transição para a 

democracia que se adequa ao modelo denominado por O'Donnell e Reis (1988) de transição 

pactuada e que, em conseqüência, pode ser compreendida como uma transição conservadora, 

com a reedição de diversos traços das relações entre classes sociais, elites políticas e 

burocracia de Estado, prevalentes na história política brasileira. 
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Na primeira fase dessa transição (1975 -1984) emerge "um conjunto de novos atores 

sociais, articulados em tomo de demandas reprimidas no campo das políticas e necessidades 

sociais e tecendo uma nova teia em tomo de questões sociais politicamente problematizadas" 

- movimentos de profissionais, de aposentados, movimentos populares por bairro e por grupos 

de usuários de serviços sociais e, no campo da saúde, o movimento sanitário (Fleury, 1994, 

p.219). 

Escorei (1987) recupera as ongens do Movimento Sanitário, localizando-a nos 

pnmetros anos do regime militar, quando, com o fechamento de quase todos os canais de 

expressão política, a Universidade se transforma em reduto de contestação ao regime. Nas 

faculdades de medicina, a partir de recomendações da Organização Panamericana de Saúde, 

estavam sendo criados Departamentos de Medicina Preventiva que iriam se constituir em 

espaço para criação e difusão do pensamento crítico em saúde. Através da incorporação de 

disciplinas das ciências sociais, o método histórico-estrutural passa a influenciar não apenas 

as formulações teóricas como também a própria construção dos objetos de estudo, tais como 

"a determinação social da doença" ou "a organização social da prática médica" . Apesar desta 

origem acadêmica, o Movimento Sanitário alia à produção científica esforços para a difusão 

ideológica de uma nova consciência sanitária10 e a experimentação de novas práticas (em 

Unidades de Saúde ligadas aos Departamentos de Medicina Social e em Prefeituras, a partir 

de 1974). Esses projetos caracterizam-se pelo seu caráter experimental e localizado, 

permanecendo à margem do sistema de saúde. "No entanto, foi através deles que o 

Movimento Sanitário pode experimentar uma política alternativa ( ... ), na qual buscava-se 

desenvolver um sistema mais racional e adequado tanto ao quadro nosológico existente 

quanto aos recursos disponíveis no país." (Teixeira e Mendonça, 1989, p.205) 

10 Na definição de Berlinguer ( 1983, p.S), a expressão consciência sanitária se refere "à tomada de consciência 
de que a saúde é um direito". Como esse direito é descuidado, consciência sanitária é a ação individual e coletiva 
para alcançar esse objetivo. 
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Entre os acontecimentos marcantes deste período encontra-se o I Simpósio sobre 

Política Nacional de Saúde na Câmara dos Deputados, articulado pelo Movimento Sanitário e 

com a presença, além de seus representantes, de empresários e da burocracia previdenciária, 

realizado em outubro de 1979. Até aquele momento o Movimento Sanitário era tratado, e se 

identificava, como um grupo subversivo, enquanto os empresários estabeleciam ligações com 

a burocracia estatal. Assim, o valor simbólico dessa atividade foi o de trazer para a arena 

política os interesses divergentes no campo da atenção à saúde, o que "certamente contribuiu 

para alterar auto e heteroidentidades políticas dos diferentes grupos" (Teixeira e Mendonça, 

1989, p.206). Outro marco é a divulgação do Documento "A Questão Democrática da Saúde", 

em nome do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 11 (CEBES, 1979) e que, pela primeira 

vez, apresenta uma proposta para a reforma da saúde. Em um texto ás vezes ingênuo, às 

vezes repetindo expressões consagradas pelo autoritarismo, introduz a idéia do Sistema Único 

de Saúde, da universalidade do atendimento enquanto um direito, da responsabilidade do 

Estado, da democratização e descentralização. As conclusões do Simpósio incorporam essas 

propostas, finalizando com as seguintes recomendações (Brasil, 1980): 

• instituição de um Sistema Único de Saúde, integrando todos os serviços públicos do setor; 

• reorientação da aplicação de recursos, dirigindo-se maior soma de recursos para a expansão 

da rede básica de saúde; 

• fortalecimento do setor público, assumindo o setor privado, progressivamente, um caráter 

supletivo; 

• instituição de mecamsmos para um efetivo controle do sistema de saúde por parte da 

população; 

• condenação do modelo vigente, centrado nos cuidados hospitalares de caráter lucrativo. 

11 O CEBES ocupa um papel protagonista como parte do Movimento Sanitário. Edita a Revista Saúde em Debate 
e um conjunto de livros. Através de suas publicações, promoções de eventos, conferências, etc ., difunde a 
proposta para a reforma da saúde. Ao mesmo tempo, consolida urna rede de relações envolvendo intelectuais, 
setores da burocracia, lideranças populares e sindicais, profissionais, militantes de partidos políticos, etc ... 

XII 



Estes dois marcos lançam os temas chave em tomo do qual se dariam as lutas no 

campo da atenção à saúde nas próximas décadas, aliás, até os dias de hoje. Ao mesmo tempo, 

marcam a diferença entre as concepções de Reforma Sanitária e de Reforma do Setor Saúde-

dominante no contexto internacional naquele momento 12
. Rodrigues Neto (1987, p.257) deixa 

clara a concepção de Reforma Sanitária como um processo que transcende os "limites formais 

do sistema prestador de serviços de saúde" e busca alcançar "todos os meios e setores que 

afetam a qualidade de vida, criando os mecanismos de proteção à saúde que convêm a uma 

sociedade democrática". Por outro lado, a concepção de Reforma do Setor Saúde13
, 

sintetizada por Araújo Júnior (2000, p.S) após revisar diversos autores e documentos, aponta 

para processos que se desenvolvem nas décadas de 80 e 90 e que "têm como componente 

chave o papel crescente do setor privado acompanhado da introdução de mecanismos de 

mercado, como a competição entre provedores". Nessa concepção a reforma seria uma 

resposta à crise fiscal e à necessidade de austeridade econômica, bem como a mudanças nos 

padrões demográfico e epidemiológica que induzem ao aumento da demanda por serviços de 

custo mais elevado. Baseia-se na crença de que o setor privado tem, naturalmente, melhor 

desempenho que o público. O documento editado pelo Banco Mundial, em 1987, denominado 

"Financing Health Services in Developing Countries: an agenda for reform" expressa 

claramente suas prescrições 14 (World Bank, 1987). 

Na medida em que o movimento pela redemocratização do país se amplia e que o 

regime é deslegetimado, se acentua, dentro do Estado, a heterogeneidade da burocracia -

"perdia terreno um tipo de aliança burocrática, ganhava outro" (Lucchesi, 1989, p.171). Como 

parte deste processo, a tecno-burocracia estatal incorpora alguns dos aspectos defendidos pelo 

12 O contexto brasileiro, de mobilização da sociedade pelo fundo autoritarismo, é a explicação central para que 
a concepção de reforma sanitária seja considerada naquele momento (Lobato e Burlandy, 2000). 
13 Tradução literal da marca disseminada pelas agências internacionais de cooperação técnica e fmanceira -
Health Sector Reform (HSR). 
14 Na discussão sobre a defmição de conceitos, que se encontra no próximo item deste texto, algumas prescrições 
são retomadas. 
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Movimento Sanitário em propostas de reorganização do campo. Assim é que, em 1981, é 

criado o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciário - CONASP (Brasil, 

1981) que vai elaborar e implementar, ainda que parcialmente, o Plano de Reorientação da 

Assistência à Saúde no âmbito da Previdência (Brasil, 1982). Esse se organiza em tomo de 

duas linhas de ação: (a) a introdução de um novo sistema de contas hospitalares (em vigência 

até hoje) - o Sistema de Autorização de Internação Hospitalar (AIH), que remunera não mais 

por procedimentos mas de acordo com um valor médio para conjuntos de procedimentos 

envolvidos nos cuidados necessários para cada diagnóstico; (b) o Programa das Ações 

Integradas de Saúde (AIS) que viabiliza convênios entre o INAMPS e Prefeituras Municipais 

para que estas executem atividades de atenção básica. Também institui órgãos colegiados 

gestores - Comissão Interinstitucional no nível federal (CIPLAN), estadual (CRIS) e 

municipal (CIMS), incluindo, neste último, a presença de representantes da sociedade. 

Estava deflagrado o processo pelo qual o Movimento Sanitário desloca seu eixo de 

atuação para o interior do principal órgão de saúde no complexo previdenciário. De acordo 

com Lucchesi (1989), o Plano CONASP é o acontecimento que permite identificar o 

momento em que o espaço burocrático, enquanto espaço de poder, assume feições de arena. A 

luta pelo poder burocrático se acentua no período da Nova República, a partir de 1985, com as 

lideranças do Movimento Sanitário assumindo os principais postos nas organizações públicas 

de saúde mais importantes, e também com numerosos cargos menores sendo ocupados por 

pessoas ligadas ou simpatizantes do Movimento, em todos os níveis de governo. A escolha 

dessa estratégia central na luta pela reformulação do campo da saúde se deve ao referencial 

teórico que informava as formulações do Movimento. As limitações da abordagem histórico

estrutural em seu sincretismo com a Teoria Geral de Sistemas levaram: 

• no que se refere à estratégia de ação política do Movimento Sanitário, ao privilegiamento 

da interlocução com a tecno-burocracia estatal e à ocupação de espaços no próprio aparato 
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estatal, em detrimento da articulação com organizações da sociedade (Campos, 1988 e 

1994); 

• no que se refere à organização dos serviços a adoção, mais ou menos mecanicista e 

acrítica, de diretrizes ordenadoras do sistema, particularmente as noções de hierarquização 

e regionalização dos serviços e práticas de saúde que, através de seus instrumentos 

operacionais (como o planejamento normativo), impõem limites à ação criadora dos atores 

sociais (Campos, 1994); 

• a reificação da gerência, como se esta tivesse um papel transformador e reformista por si 

mesma - "fundamentando-se na Teoria Geral de Sistemas, imaginam a existência de um 

objetivo unívoco e ubíquo - no caso, a saúde da população - capaz de, por si mesmo, 

ordenar, em qualquer etapá do processo de prestação de serviços, o sentido maior das 

intervenções técnicas e administrativas" (Campos, 1989, p.9); 

• enquanto referencial para analisar a situação do sistema de saúde, as análises tendem a 

denunciar a "falta de recursos financeiros, os baixos salários, a deterioração de 

equipamentos e dos serviços como um todo; contudo, estas apreciações não tiveram sequer 

a argúcia de desvendar o 'coração das trevas' e, portanto, não conseguiram traduzir a crise 

de eficácia do sistema público e privado de saúde, para além de alguns óbvios impasses 

estruturais, já identificados há dezenas de anos e incorporados ao discurso( ... ) por todas as 

forças sociais, inclusive as de extração conservadora" (Campos, 1991, p.26). 

Na medida em que esse enfoque não reconhece a existência de contradições entre os 

componentes de um dado sistema, trabalhando centralmente com o conceito de disfunção, ou 

"com a noção de desordem conjuntural e tendo-os na conta de explicação para as 

irracionalidades concretamente diagnosticadas", toma-se lícito - para essa concepção - eludir 

· o "modo como são produzidos serviços, bem como as forças sociais detentoras de diferentes 

projetos e defensoras de diversas políticas conforme seus interesses - de manutenção ou de 
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transformação dessa estrutura". "Essa visão, que atribui um poder quase messiânico à gestão 

das organizações, se autojustifica imaginando a existência de um objetivo geral perseguido 

por todos os seguimentos de um sistema de saúde, quaisquer que sejam suas reais vinculações 

à estrutura social". Esse referencial não permite compreender qual a influência que as 

constantes disputas de forças sociais, em tomo de objetivos particulares, têm "na constituição 

da política pública para o setor, na distribuição de recursos e, até mesmo, atentar para a sua 

capacidade de influenciar o mercado através da constituição real de uma determinada 

demanda por atenção" (Campos, 1991, p.159). 

Ou seja, a ênfase no arcabouço estrutural, que se percebe tanto na estratégia de 

ocupação de espaços no interior do Estado durante a Nova República, quanto na estratégia de 

formatação do novo sistema na Comissão Nacional de Reforma Sanitária, expressam a 

suposição de que "as determinações estruturais jogariam a favor da formação de uma nova 

ideologia de produzir atenção à saúde" (Campos, 1992, p.43). Matus (1996, p.85) chama a 

atenção para o viés comportamentalista contido na suposição de que "os atores sociais 

comportam-se de forma previsível" sendo, na verdade, "atores reativos". 

Estas considerações críticas ajudam a compreender o paradoxo da grande vitória - a 

incorporação da maioria das propostas (lançadas em 1979) no texto da Constituição de 1988, 

e seus efeitos concretos. Ajuda a compreender "a política como caixa de pandora", na 

metáfora desenvolvida por Pereira Filho (1994). 

O Movimento Sanitário, agora instalado em postos chave no INAMPS aprofunda as 

Ações Integradas de Saúde (AIS), transformando-as formalmente, através de Portaria 

Interministerial, na Política de Saúde. Assim, através de convênios com estados e municípios, 

na condição de prestadores públicos de serviços, novos atores entram em cena - os gestores 

estaduais, mais tarde organizados no Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 

(CONASS), e municipais, mais tarde organizados no Conselho Nacional de Secretários 
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Municipais de Saúde (CONASEMS). Cordeiro (1991), então Presidente do INAMPS, 

considera esta opção como uma estratégia de adiantar-se no tempo ou, nos termos de Paim 

(1988) , uma "estratégia ponte". É interessante observar que, dentro do INAMPS, a Secretaria 

de Planejamento foi identificada, pelos reformistas, como o locus para implementar as 

estratégias transformadoras de implantação das AIS . Esta escolha (assim como qualquer 

outra) não se mostra, tanto naquele momento como ao longo do tempo, isenta de 

conseqüências. A Secretaria de Planejamento não dispunha de recursos efetivos de poder, que 

se localizavam na poderosa Secretaria de Medicina Social, responsável pelas decisões 

relativas à rede própria e aos serviços contratados e conveniados, e pelo controle da maioria 

dos recursos da organização (Cordeiro, 1991 ). Era, exatamente por isto, preferida pelos 

setores mais à direita na coalizão de governo na Nova República. 

No front da produção de fatos sociais dirigidos para a legitimação das propostas 

reformistas dois acontecimentos se destacam - um novo Simpósio sobre Política Nacional de 

Saúde na Câmara dos Deputados, em 1984, e a 8a Conferência Nacional de Saúde, em 1986 15
• 

No Relatório Final do Simpósio da Câmara dos Deputados (Brasil, 1984, p.6) são 

"incorporados alguns princípios básicos". Entre os quais se encontra que a "saúde é um direito 

do cidadão e dever do Estado" . Entre as diretrizes para uma nova política de saúde está a 

"implantação de um sistema unificado de saúde federalizado e democrático", cujas 

características básicas incluem, entre outras, a "descentralização do poder decisório", 

"mecanismos de efetiva participação das organizações de usuários", tendo como "núcleo 

básico o conjunto de serviços públicos estatais e privados não lucrativos, suplementados pela 

atual rede hospitalar privada". 

A 8a Conferência Nacional de Saúde é o desfecho de um trabalho de organização, em 

todas as unidades federadas, dos interesses em tomo da reforma da saúde, envolvendo 
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profissionais de saúde, intelectuais, sindicatos e centrais de trabalhadores, movimentos 

populares e partidos políticos (Teixeira e Mendonça, 1989). Participam da Conferência 4.000 

pessoas, sendo 1.000 delegados; os temas centrais foram "saúde como direito", "reformulação 

do Sistema Nacional de Saúde" e "financiamento do setor" (Brasil, 1987). Os princípios 

relativos à saúde como direito, à universalidade e gratuidade, à unificação (com o Ministério 

da Saúde com o comando único após a incorporação do INAMPS) e descentralização da 

gestão foram praticamente consensuais entre os participantes. A questão mais polêmica se 

referiu à natureza do novo sistema, se estatizado ou não, se de forma imediata ou progressiva. 

Os setores representados pelo Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil e 

pela Central Única dos Trabalhadores defendiam a estatização imediata. Todavia, a proposta 

vitoriosa foi a da estatização progressiva do sistema, defendida pelo Partido Comunista 

Brasileiro e pelo PMDB. "De qualquer forma, ficou claro que a participação do setor privado, 

até ser estatizado JJ sistema, deve dar-se sob o caráter de serviço público concedido e 

contratado regido sob as normas do direito público." (Pereira Filho, 1994, p.1 04) 

E o que faziam as organizações de representação dos prestadores privados de serviços 

enquanto isto? Muito pouco, apesar dos esforços de alguns dirigentes. Segundo Pereira Filho 

( 1994) esses, no primeiro momento da transição parecem meio atônitos, sem desenvolver 

ações de influência. Aparentemente achavam que poderiam manter os esquemas de 

beneficiamento anteriores, através das suas relações de clientela com a tecno-burocracia 

previdenciária. 

Em carta encaminhada aos dirigentes hospitalares referindo-se ao Simpósio da Câmara 

dos Deputados, em dezembro de 1984, Silio Nascimento Andrade, presidente da Federação 

15 "A g• Conferência marcará ou demarcará um ponto de inflexão nas políticas de saúde e na estrutura do setor 
saúde; ela significará ( ... ) a consolidação de lutas que travamos, e que todos travamos, na oposição ao regime 
autoritário." (Cordeiro, 1997, p.l45) 
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Brasileira de Hospitais (FBH, 1985, p.41), lamenta: "apesar de naquela oportunidade termos 

ressaltado a importância para os destinos da rede hospitalar privada de uma expressiva 

presença de dirigentes nosocomiais no referido evento não se obteve a ressonância esperada, 

pois não se teve em plenário o número de dirigentes necessários para contestar, na votação, as 

proposições do grupo estatizante que montou o referido simpósio" . Após relatar o 

encaminhamento das resoluções do Simpósio ao futuro Presidente Tancredo Neves e a 

promessa deste de que os encaminhamentos futuros sobre a saúde passariam pela Comissão 

de Saúde da Câmara dos Deputados, o presidente da FBH apresenta sua estratégia: "só nos 

resta, em vista do fato consumado, que possamos formar uma Frente com as lideranças 

sindicais e, mais objetivamente, armar uma Bancada de Parlamentares, no mínimo de 20 

Deputados, para que possamos influenciar decisivamente nas discussões que se irão travar no 

Parlamento Nacional" 16
• Indica os caminhos para a ação: "cada dirigente tem que se articular 

com a sua Associação e acertar com ela e os parlamentares que irão nos apoiar MEDIANTE 

UM ACERTO LOCAL17
, visando inclusive, retribuição nas próximas eleições". Termina a 

carta com um apelo dramático : "o decisivo agora é cada um de nós se conscientizar de que o 

momento é de lutar pela própria vida, na última trincheira". 

Com relação à sa Conferência Nacional de Saúde, dois anos depois, não foi muito 

diferente. Após fracassar na antiga prática de impor suas condições, tendo rejeitada sua 

demanda de ter 80% dos delegados já que, segundo seus dirigentes, a FBH representava 80% 

da capacidade hospitalar do país, esse ator social, assim como os demais representantes das 

organizações privadas do campo, optam por não se fazer presente na Conferência. FENAESS, 

FBH e ABRAMGE organizam um evento paralelo, o I Congresso de Entidades Não-

Governamentais do Setor Saúde, "como uma resposta à altura contra as conclusões da 8a CNS 

16 Estavam lançadas as bases para a constituição do lobby dos hospitais no Congresso Nacional, que se preserva 
até os dias de hoje, ainda que representando diferentes interesses ao longo do tempo. São conhecidos como a 
"Bancada da Saúde" , ainda que se caracterizem pela defesa de interesses privados. 
17 Letras maiúsculas da mesma forma que no texto original. 
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onde manifestantes previamente escolhidos apoiaram a idéia pré-estabelecida da estatização 

da medicina e da assistência hospitalar no Brasil" (Comissão Organizadora apud Pereira 

Filho, 1994, p.l 05). 

Só a partir da Comissão Nacional de Reforma Sanitária - CNRS, fórum de transição 

entre a Conferência e a Constituinte, é que esses atores sociais resolvem participar. Contudo, 

já era tarde demais! 

Rétomando aojront interno ao Estado, segundo Cordeiro (1991 , p.93), era "necessário 

desenvolver ações institucionais que levassem à prática estas propostas". Os dirigentes do 

INAMPS, avaliam que as AIS, embora tenham viabilizado a expansão da capacidade 

instalada da rede pública, principalmente ambulatorial, e propiciado êxitos em alguns 

municípios, não tinham sido cápazes de combater o paralelismo das ações, a multipilicidade 

gerencial e a centralização do poder decisório no nível federal (Pereira Filho, 1994). Valendo-

se do acúmulo de recursos financeiros enquanto um valioso recurso de poder, os dirigentes do 

INAMPS implementam uma série de medidas para diminuir resistências e oposições às 

mudanças, contemplando parcialmente interesses de atores que seriam afetados, ao mesmo 

tempo em que criam uma coalizão de apoio junto aos que teriam seus recursos de poder 

aumentados, configurando três espaços de alianças transitórias - com os Governos e 

Secretários de Saúde dos estados; com os prestadores de serviço na área do alto custo, e com 

os hospitais filantrópicos 18
. Fica isolado, "em outro extremo, o grande beneficiário do modelo 

centralizado anterior e, por isso mesmo, inimigo número um da reforma, que eram os setores 

contratados de baixo custo. ( ... ) houve um fracionamento do setor privado com alianças 

pontuais e uma conseqüente fragilização" (Pereira Filho, 1994, p.1 08) . 

• 
18 A Confederação das Misericórdias do Brasil disputa, com o segmento representado pela FBH, maiores 
fac ilidades e mais agilidade no processo de negociação de contratos com o INAMPS. No momento em que a 
FBH enfrenta o INAMPS, através de um lockout em 1985, a Confederação se posiciona frontalmente contra o 
movimento e conquista um tipo especial de convênio no seu relacionamento com o INAMPS. Em novembro de 
1987 rompe esta aliança, alegando estar alijada do processo de implantação das reformas. Em maio de 1988 
volta a aliar-se ao INAMPS. 
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Ainda por iniciativa dos dirigentes do INAMPS cna-se o Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde - SUDS (Brasil, 1987). Segundo Arouca (1987a, p.7) o SUDS 

"deve ser visto como uma estratégia parcial, um processo dentro do que já é possível na 

inexistência da nova constituição e do Sistema Único de Saúde". Já para oPTo SUDS padece 

"dos mesmos pecados da transição conciliadora ( ... ) tinha até idéias interessantes, que era 

começar a haver uma certa descentralização na gestão de recursos, mas parou nas mãos dos 

governadores" (Eduardo Jorge Apud Pereira Filho, 1994, p. ll2). Para a CUT "o que houve na 

Nova República foi uma deturpação da bandeira do SUS aprovada na ga CNS. ( ... ) a 

descentralização do SUS é do governo para a sociedade e não do governo federal para o 

governo estadual. ( .. . ) houve só uma repartição clientelista de poder" (Jocélio Drummond 

Apud Pereira Filho, 1994, p.112). Segundo Silva (1992, p.134) essa oposição da CUT se deve 

a vinculações com a burocracia previdenciária e a alianças para evitar "que os interesses 

corporativos dos trabalhadores fossem afetados, o que ocorreria de forma inevitável com a 

estadualização" e com a defendida incorporação do INAMPS pelo Ministério da Saúde. 

Assim, a tecno-burocracia previdenciária, antes identificada como arena, reitera sua posição 

de ator (Lucchesi, 1989). 

Os prestadores privados excluídos das alianças reagem. Em telegrama ao Ministro da 

Previdência o Presidente da FENAESS, Francisco Delappe (Apud Pereira Filho, p.113), 

afirma: "( .. . ) surpresa quanto ao processo de estadualização que vem sendo implantado 

objetivando a implantação do Sistema Único de Saúde. ( ... )mera recomendação da Comissão 

racional da Reforma Sanitária e simples sugestão à Assembléia Nacional Constituinte. Quer 

nos parecer que se promove a efetivação do fato consumado sem a aprovação de medidas 

legais e constitucionais" . Estes foram os grandes perdedores neste processo, devido ao 

deslocamento do eixo de decisão do governo federal para os estados (principalmente) e 

municípios. Isto implicou em um esforço de rearticulação, decorrente de seu principal 
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interesse - garantir o maior número de prestações de procedimentos simples, com o mawr 

lucro e o menor nível de controle público, e de sua estratégia de atuação - influir pessoalmente 

ou por terceiros para que nenhuma decisão fosse tomada pela Previdência Social e demais 

órgãos sem que seus representantes fossem ouvidos. 

Enquanto isso os representantes das organizações de planos e seguros de saúde adotam 

uma postura de indiferença com relação às reformas. Para esses atores sociais, quanto menor a 

presença do Estado centralizador e regulador, melhor. 

Com o desenrolar da transição, o governo Sarney vai assumindo um perfil próprio 

(descaracterizando-se a coalizão constituída em tomo de Tancredo Neves). No campo da 

atenção à saúde isto representa uma derrota progressiva para o projeto reformista, com a saída 

dos seus líderes dos postos chave que ocupavam. Contudo, não ocorreu um retrocesso do 

SUDS, pois os convênios foram mantidos com os governos estaduais e, alguns, dependendo 

da força de cada estado, até ampliados. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, na 

condição de ator central nesta etapa, funciona como um cordão de proteção contra as 

investidas conservadoras do governo federal (Pereira Filho, 1994 ). 

Simultaneamente desenvolvem-se ações no front da Assembléia Nacional 

Constituinte, onde organizaram-se três grandes coalizões de interesse (Pereira Filho, 1994). 

• A primeira, representada pela coalizão reformista, envolve uma aliança com os 

parlamentares progressistas pertencentes ao PMDB, PSDB, PT, PCB, PDT e PC do B, 

ampliada pelo apoio do movimento sindical e do movimento popular. Orienta-se pelas 

resoluções da ga CNS. 

• A segunda, formada pelos prestadores privados dependente do Estado, prestador de 

serviços ao setor público, através de suas entidades FENAESS, FBH, AMB que, ao longo 

do processo constituinte, estabelecem um forte lobby com os setores mais conservadores 

do PMDB, PTB, PDS e PFL ou, mais especificamente, com os parlamentares que vieram a 
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constituir o grupo denominado "Centrão". Orienta-se pela defesa da livre iniciativa na 

produção de bens e serviços de saúde e do relaxamento dos mecanismos de regulação 

estatal sem, no entanto, abrir mão dos recursos públicos; é contra a universalização do 

atendimento, defendendo um sistema seletivo em que o setor público se responsabilize pela 

atenção à população de baixa renda. 

• A terceira representa as organizações de planos e seguros de saúde, desenvolvendo alianças 

com os prestadores de serviço para a Previdência e tendo como interesse principal a 

liberdade de ação protegida de qualquer forma de regulação estatal. 

A coalizão reformista entrou na Constituinte com uma proposta a ser disputada 

(enquanto as outras duas entraram em uma posição de defesa e enfraquecidas), contando com 

o apoio da Plenária Nacional de Entidades de Saúde, que articula entidades do campo na 

mobilização em tomo de uma emenda popular (com mais de 54 mil assinaturas de eleitores e 

o apoio de 167 organizações da sociedade). A agilidade dessa Plenária conseguiu assegurar 

que o novo texto constitucional atendesse uma boa parte das reivindicações do Movimento 

Sanitário (Teixeira e Mendonça, 1989). Com relação à estatização da saúde, houve uma 

avaliação do arco de alianças de que esta, já ou de forma progressiva, era inviável. Segundo o 

deputado petista Eduardo Jorge ( apud Pereira Filho, 1994, p.125) "naquela ocasião houve 

uma posição política correta de que não haveria estatização nem já nem progressiva". 

"Haveria um fortalecimento do setor público, uma priorização do setor público, no sentido de 

que ele fosse mais eficiente, tivesse prioridade nos recebimentos dos recursos, mas admitindo 

a possibilidade de convivência do setor privado. Que o setor privado, que se interesse a 

receber verbas públicas, seria subordinado às diretrizes desse futuro Sistema Único de Saúde 

e, e o outro sistema privado não quisesse se subordinar, ele ficaria livre pelas condições de 

mercado, subordinado apenas, às normas éticas e gerais do Sistema Único de Saúde." Assim, 

o eixo da disputa se transfere para a forma de relacionamento entre os prestadores privados de 
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serviços e os gestores públicos. Para os demais trata-se de reconstruir o padrão de relação. 

Para o empresariado autônomo trata-se de preservar seu espaço de auto-regulação. 

Desta história resulta um Capítulo de Saúde, na Constituição de 1988, que, além de 

estabelecer as regras de funcionamento da organização pública que cria - o Sistema Único de 

Saúde (SUS), define os temas em tomo dos quais se dará a luta dos atores sociais nos 

próximos anos: a saúde como direito, a universalidade, a descentralização e a integralidade da 
\ 

atenção. 

O direito à saúde é o princípio constitucional 19 ordenador do SUS, ao qual se vincula 

intrinsecamente a universalidade. Já a descentralização, a integralidade e a participação da 

comunidade são diretrizes constitucionalmente definidas20 para orientar sua organização. Sob 

a ótica do conteúdo da política de saúde pode-se considerar que o princípio do direito e a 

diretriz da descentralização são definidores. Quanto ao direito as razões são evidentes. Quanto 

à descentralização acredita-se que as potencialidades e características da produção da saúde e 

da participação da comunidade serão essencialmente diferentes em configurações mais 

centralizadas ou mais descentralizadas. A partir desse raciocínio opta-se por focalizar na 

reconstrução do histórico das definições de direito à saúde e de descentralização naquele 

momento de proposição dos conteúdos da reforma. 

19 "Art. 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação." (Brasil, 1988) 
20 "Art. 198. As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sis tema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade." (Brasil, 1988) 
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Direito à saúde e descentralização: definições centrais à concepção da reforma 
sanitária21 

No cenário internacional duas concepções centrais podem ser identificadas: a da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), adaptada e disseminada para a América 

(principalmente Latina) pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), e a do Banco 

Mundial. 

A OMS tem sido reconhecida como a organização internacional com legitimidade 

para fazer recomendações para que os países organizem suas intervenções no campo da saúde. 

A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata, em 

1978, organizada em parceria pela OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), define as orientações para a reformulação dos sistemas nacionais de saúde tendo 

em vista a meta de "Saúde para todos no ano 2000" (OMS/UNICEF, 1979). No ano seguinte o 

Conselho Deliberativo da Organização Pan-Americana de Saúde aprova, para os países das 

Américas, recomendações quanto às estratégias para atingir esse objetivo (OPAS, 1980). 

Entre estas destacam-se: o estabelecimento de níveis hierarquizados de atenção a partir da 

noção de tecnologia apropriada para a solução de cada problema de saúde, minimizando o 

custo social da satisfação do conjunto de necessidades da população; e a atenção primária, 

como estratégia central, implicando na organização de serviços na base do sistema. Esta 

concepção de sistema hierarquizado é comumente expressa pela Figura I. 

• 2 1 Berlinguer (1988, p.l31) sintetiza as "pretensões" dos processos de refonna sanitária: "aumentar a igualdade 
dos cidadãos frente ao· processo saúde-doença, deslocar o poder de poucos para muitos, modificar a tecnologia 
produtiva e os comportamentos individuais no sentido de uma maior salubridade, reciclar os serviços e as 
técnicas de intervenção, de tratamento e prevenção e impulsionar conscientemente outros processos de 
transformação (sem os quais qualquer refomta permanece isolada e derrotada)" . 
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Níveis de Atenção 

Terciário 

Secundário 

Básico 

Locais de Atendimento 

Hospitais Especializados (Referência Regional) 
Serviços Ambulatoriais de Alta Complexidade 

Hospitais Locais e Regionais 
Ambulatórios de Especialidades 

e Apoio Diagnóstico 

Unidades de Saúde 
Domicílio 

Figura I- Pirâmide do sistema de saúde: níveis de atenção e locais de atendimento 

Paim (1987, p.49) identifica nestas recomendações o estímulo para que os Estados 

latino-americanos conferissem alguma atenção à questão do direito à saúde. Porém, "não 

como reconhecimento de um direito inerente à cidadania, mas, fundamentalmente, como 

forma de contornar certas tensões sociais resultantes do processo de desenvolvimento 

econômico, através de uma medicina simplificada para o chamado quarto estrato, residente 

nas zonas rurais e nas periferias urbanas". 

As formulações da OP AS evoluem, ao longo da década de 80, para a recomendação da 

organização de Sistemas Locais de Saúde (SILOS) como forma de "acelerar os processos de 

transformação dos sistemas nacionais de saúde, com o fim de favorecer a aplicação da 

estratégia de atenção primária e de tomar realidade a meta de saúde para todos no ano 2000" 

(OPAS, 1989a, p.vi). Assim, o desenvolvimento dos SILOS é considerado como uma medida 

inovadora do ponto de vista da estruturação e administração dos recursos disponíveis 

incluindo, entre outros aspectos, "a descentralização e a desconcentração do Estado em geral e 

da saúde em particular" (OPAS, 1989b, p.l8). 
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"A descentralização, como fato social, é um processo essencialmente político que tem 
expressões jurídico-administrativas, ( ... ) é uma proposta de mudança no uso e 
distribuição de poder no setor e na sociedade. 
Quanto à estratégia de aplicação, deve-se recordar que a descentralização é um 
processo que deve ser levado a cabo por etapas, de acordo com estratégias 
especialmente formuladas e reajustadas permanentemente, e com elementos 
específicos e bem definidos, segundo uma programação devidamente detalhada. 
Assim, por exemplo, não basta definir bem o elemento que se transfere, é preciso 
adequá-lo à realidade e às possibilidades próprias do âmbito descentralizado, à 
conveniência do uso de novas tecnologias e à necessidade de sustentação política para 
tomar visíveis os beneficios da descentralização. 
Dentro do tema de distribuição do poder e responsabilidades locais surge também a 
estratégia de desconcentração. Se entende por desconcentração uma forma de 
delegação de faculdades aos distintos níveis de uma mesma organização, mantendo 
uma dependência hierárquica com o nível central. 
Tanto a descentralização como a desconcentração representam modelos de gestão 
vinculados com a eficácia e a eficiência das organizações e não devem conceber-se 
como conflitivas e excludentes. Pelo contrário, seu uso oportuno e adequado permitir
a solução de problemas concretos de organização de serviços de saúde, recordando 
que o que interessa é obter o fortalecimento do sistema de saúde e a capacidade 
resolutiva dos níveis locais." (OPAS, 1989b, p. l8-20) 

O ano de 1987 marca o início da atuação do Banco Mundial na oferta de idéias no 

âmbito da saúde para o conjunto dos países em desenvolvimento (Mattos, 2000). Em linhas 

gerais, a agenda proposta recomenda a redução da participação do Estado no financiamento 

dos serviços de saúde e a busca de outras fontes de financiamento, incluindo o co-pagamento 

de taxas pelos usuários e o desenvolvimento de seguros de saúde, assim como o 

fortalecimento dos setores não governamentais ligados à prestação dos serviços e a 

descentralização dos sistemas públicos de saúde. 

No que se refere ao direito à saúde o documento deixa clara a posição contrária do 

Banco. "A abordagem mais comum nos países em desenvolvimento tem sido a de tratar a 

atenção à saúde como um direito de cidadania e de tentar oferecer serviços gratuitos para 

todos. Esta abordagem usualmente não funciona." (World Bank, 1987, p.3). 

Quanto à descentralização, a abordagem do Banco Mundial focaliza no empowerment 

dos usuários e no seu envolvimento no processo decisório, no sentido de que as comunidades 
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prec1sam aprender sobre a alocação e o uso racional dos recursos (World Bank, 1987). A 

estratégia para que isto ocorra fica clara em um documento dirigido ·especificamente para 

fazer recomendações sobre a política de saúde no Brasil22
, em que se reproduzem as 

orientações gerais do documento de 1987. 

"Mesmo em sociedades com longas histórias de envolvimento da comunidade na 
produção de serviços, uma ferramenta essencial para o estabelecimento de prioridades 
é cobrar dos usuários pelos serviços utilizados, seja diretamente seja através de taxas 
locais. Em uma sociedade como a brasileira, em que a organização da comunidade 
ainda é incipiente, ferramentas objetivas e não-políticas como estas são especialmente 
importantes. 
Idealmente os recursos gerados através de taxas dos usuários devem ser mantidos no 
nível local e utilizados para melhorar os estabelecimentos e os serviços, de modo que a 
comunidade não se sinta explorada por ter que pagar pelos serviços e que os 
administradores locais tomem a iniciativa de implementar estas taxas." (World Bank, 
1989a, p.8) 

No contexto brasileiro, fica claro que os membros do movimento sanitário sofrem 

grande influência das recomendações da OP AS e, praticamente, ignoram as recomendações 

do Banco Mundial. 

A definição de direito à saúde no movimento pela reforma sanitária 

Na 8a Conferência Nacional de Saúde o tema do direito à saúde foi abordado 

expressamente em um Painel denominado "Saúde como direito inerente à Cidadania e à 

personalidade", com quatro painelistas23
. Nos parágrafos que seguem se revisam as 

22 É interessante observar que na sua versão preliminar este documento se chamava "Health Policy in Brazil" 
(World Bank, 1989a) e na versão oficial "Adult Health in Brazil" (World Bank, 1989b), embora seu teor não 
tenha se modificado. Esta mudança é interessante como evidência dos cuidados do Banco com aspectos 
retóricos. Este documento parte de um prognóstico sombrio em função de aumentos explosivos da demanda por 
serviços decorrentes das mudanças no perfil epidemiológico e demográfico da população (aí a origem do "adult 
health"). 
23 Dois dos painelistas - José Geraldo de Sousa Júnior e Hélio Pereira Dias - são juristas, os outros dois -
Jairnilson Paim e Sônia Fleury Teixeira - são professores e ativos participantes do movimento sanitário. A 
apresentação da última foi certamente a mais influente na definição do direito à saúde e, como se verá adiante, da 
sua vinculação à concepção de seguridade social. 

XXVIII 



abordagens propostas por esses autores. Antes é interesssante revtsar uma manifestação 

expressa do Presidente da Conferência, Sérgio Arouca, sobre a relação direito/Estado. 

"( ... ) uma profunda reforma sanitária nesse País. Esta deve supor uma reformulação 
dos sistema de saúde, baseada na inserção, na Constituição, de que a saúde é um 
direito do brasileiro e um dever do Estado. Mas que Estado? Temos aqui também que 
diferenciar entre Estado e governo. Estado pressupõe território, um povo e um 
governo . Muitas vezes, durante o período autoritário, Estado foi confundido com 
governo, e se estabeleceram leis de segurança do Estado que, na realidade, eram leis 
de segurança dos governantes . Não é disso que estamos falando, mas de uma nação, 
com um território e, dentro dele, um povo, que pretende ter um governo que represente 
seus interesses. Portanto, é a esse Estado ( ... ) que cabe garantir o direito à saúde do seu 
povo. Esta é a primeira grande questão ." (Arouca, 1987b, p.41) 

Sousa Jr. (1987, p.66) revisa a definição de cidadania nas Constituições do Brasil 

enfatizando o processo histórico e político da emancipação humana, bem como a relação entre 

liberalismo e democracia- "a democracia assenta sobre conquistas liberais e, para se afirmar e 

desenvolver, expande instituições que o liberalismo manteve atrofiadas, bem como cria novos 

direitos, particularmente os que reconhecem a voz de camadas excluídas e subordinadas". A 

partir desse enfoque, que conjuga a noção de democracia com a ·de cidadania, de criação e 

ampliação permanente de espaços para a emergência de novas liberdades e de novos direitos, 

esse autor indica uma série de conquistas a serem incorporadas na agenda política naquele 

momento. Estas conquistas não se referem especificamente a aspectos setoriais, mas a 

condições para o estabelecimento de um Estado democrático de direito24
. 

Dias (1987, p.70) realiza uma abordagem mais dirigida. Começa citando extensamente 

o discurso do Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde, realizado em 1981 , que 

conceitua a marca "saúde para todos". Relaciona o "problema da preservação da saúde dos 

habitantes" com a noção de direito subjetivo, e os serviços públicos com a necessidade de 

satisfação de uma necessidade pública. "A existência de uma necessidade, elevada ao caráter 

24 Direito de autodefesa democrática e da cidadania contra abusos e violações das liberdades; aplicabilidade 
direta e vinculativa dos preceitos constitucionais sobre direitos, liberdades e garantias; fortalecimento e 
ampliação dos mecanismos de proteção dos direitos ; controle social da administração e da burocracia; entre 
outros (Sousa Jr. , 1987). 
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de público, e satisfeita como função obrigatória pelo Estado, constitui o elemento 

fundamental do serviço público"; e a preservação da saúde dos habitantes está incluída no rol 

das necessidades públicas. Durante a revisão das diversas abordagens sobre direito subjetivo 

na literatura juridica afirma que a associação entre direito à saúde e cidadania não é 

"pacífica". O que aparece nessa discussão é a concepção de cidadania com o significado de 

nacionalidade, como conjunto de condições que o direito político do Estado estabelece para os 

naturais . Ainda, se a cidadania supõe a nacionalidade, a nacionalidade não supõe a cidadania, 

porque existem nacionais que podem ficar privados de direitos. O autor continua seu 

raciocínio concluindo que, embora a vida seja um bem protegido na Constituição em vigência, 

a saúde dos habitantes não o é. Essas considerações o levam a defender que "a garantia dos 

direitos subjetivos das pessoas às prestações de serviços de saúde pelo Estado deverão, por 

conseguinte, ser dispostas em normas bastante abrangentes, claras e eficazes" (Dias, 1987, 

p.73). Mais adiante Dias (1987, p.74) defende o dever do Estado na atenção às necessidades 

coletivas, entendidas como "uma média de anseios e aspirações de um grande agregado 

social" . No tema em discussão a necessidade coletiva se refere à proteção à saúde, que 

transcende as possibilidades de alcance de modo individual. Ao concluir relaciona o direito 

subjetivo com a necessidade coletiva. "A saúde em si mesma é uma situação individual; 

entretanto, pelos fatores que a condicionam ou a compromete, pelos meios de sua restauração, 

ela aparece também como um fenômeno social, visto mais como um estado sanitário de uma 

sociedade." Propõe, como possível texto para a nova Constituição: "a saúde da população é 

um bem de interesse público tutelado pelo Estado; a saúde individual constitui um direito 

fundamental inalienável de todo cidadão; constitui função essencial do Estado velar pela 

saúde da população ( .. . ); todo habitante tem direito às prestações de saúde ( ... ) e o dever de 

promover a conservação de sua saúde e de concorrer para a de sua família e da comunidade 

( .. . )"(Dias, 1987, p.89). 
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Paim (1987, p.SO) também retoma as formulações da OMS e da OPAS em torno da 

marca saúde para todos. Porém, a partir de um enfoque crítico reconhece suas implicações 

enquanto estratégia de controle de tensões sociais ainda que com um potencial de ser 

apropriado pelos "trabalhadores e seus aliados históricos" e "recriada a partir de um novo 

conteúdo potencialmente transformador". Reconhece como questão de fundo as contradições 

entre Estado de direito liberal e Estado social. Adota como modelo o Estado de Bem-Estar 

Social - "nos países europeus ( ... ) já se reconhece a saúde como assunto de inequívoca 

responsabilidade social". "O Estado, enquanto sociedade politicamente organizada, passa a ter 

o dever de assegurar o direito à saúde aos cidadãos, facilitando os serviços necessários ao 

atendimento das necessidades sociais." (Paim, 1987, p.56) O autor encaminha a discussão, a 

partir dessas premissas, para a polêmica sobre se os serviços de saúde devem ser concedidos 

pelo poder público e se a saúde pode ser considerada essencialmente como um serviço 

público. 

Teixeira (1987, p.94) relaciona democracia com "o governo dos cidadãos". 

"A identificação do regime democrático com o governo dos cidadãos encontra no 
conceito de cidadania a síntese das noções de igualdade, individualidade e 
representação, buscando expressá-la a partir da vinculação jurídica de cada cidadão a 
um determindo Estado nacional. 
A democracia, então, ademais de ser um conjunto de regras formais de exercício do 
poder político, é o locus de articulação das mediações entre Estado e sociedade. 
A cidadania é, pois, a mediação que dá organicidade a esta relação, na medida em que, 
além ou em negação à fragmentação das classes na estrutura social, articula o conjunto 
de indivíduos de uma nação ao Estado representativo, assegurando-lhes a legitimidade 
necessária ao exercício do poder." 

Teixeira (1987, p.98) faz uma revisão das formulações de Marshall (1967) sobre a 

conquista histórica dos direitos, indicando o Estado de Bem-Estar Social como sendo 

resultante da "consolidação de um longo processo de lutas e reformas dos modos de produção 

social". 
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"O Estado de Bem-Estar Social consagrou os direitos sociais ao desvinculá-los da 
relação contratual feita pelos assalariados e estendê-los a todos os cidadãos. Assim, os 
direitos sociais incorporam-se plenamente à condição de cidadania, na medida em que 
a sociedade reconheceu a necessidade do Estado fornecer as condições mínimas de 
sobrevivência a todos os cidadãos. O Estado capitalista liberal, finalmente, encontrou 
sua feição democrática. 
Os pilares do Estado de Bem-Estar Social foram a existência de um plano de seguros 
contributivo, compulsório e universal; a prestação de constribuições e beneficios de 
valores fixos ao nível da subsistência e suplementação desse mínimo por poupança 
voluntária." (Fleury, 1987, p.98) 

No entanto, naquele momento esse modelo de Estado de direitos se encontra sob 

crítica - seria um fator de desestímulo ao trabalho (Offe, 1983), um mecanismo de 

redistribuição de renda para os setores monopolistas, insustentável pelo ônus da reprodução 

de grupos populacionais "excedentes" levando a uma brecha estrutural entre as despesas do 

Estado e suas rendas (O'Connor, 1983). Teixeira (1987, p.102) conclui, a esse respeito, que "o 

limiar de cidadania consolidado nesses anos anteriores tem-se tomado um obstáculo real à 

implementação das políticas liberais, que tentam romper a associação historicamente forjada 

entre liberalismo e democracia" . 

A seguir a autora revisa o desenvolvimento dos direitos sociais no Brasil concluindo 

pela existência de um padrão de "cidadania regulada como relação de direito e organização 

social", com os programas assistencias preservados como "atípicos" dentro de um padrão de 

seguro social dominante. "A política social ( ... ) conformou-se de modo invertido: o direito é 

só dos segurados e os serviços são fornecidos de forma a aumentar a desigualdade, a 

regressividade e a centralização." Propõe, então, o rompimento nesse "padrão discriminatório 

de cidadania" (Teixeira, 1987, p.1 09). 

"Nesta conjuntura de transição toma-se necessano resgatar concomitantemente a 
liberdade e a justiça social. Neste sentido é que se afirma que há direitos que 
constituem liberdades e há direitos que constituem poderes, direitos sociais. Os que 
constituem liberdade implicam sempre afastamento do Estado, enquanto os direitos 
sociais requerem a intervenção de um Estado democraticamente controlado. 
A saúde e, portanto, a assistência, são serviços essenciais e não podem ser vistos de 
outra forma do que como um bem público." (Teixeira, 1987, p.l09) 
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No Relatório Final da Conferência (Brasil, 1987, p.382) aparecem as seguintes 

deliberações sobre o tema do direito à saúde: 

• "Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e de acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território nacional, levando ao 

desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade." 

• Para materializar esse direito coloca-se como condição o "controle do processo de 

formulação, gestão e avaliação das políticas sociais e econômicas pela população". 

• Desta noção de direito como conquista social emerge a idéia de que seu pleno exercício 

implica em garantir direitos quanto a condições de trabalho, moradia, alimentação, 

educação, qualidade do ambiente, liberdade de organização e expressão, acesso universal 

e igualitário aos serviços setoriais em todos os níveis . 

• "O Estado tem como responsabilidades básicas quanto ao direito à saúde: 

a adoção de políticas sociais e econômicas que propiciem melhores condições de vida, 

sobretudo para os segmentos mais carentes da população; 

definição, financiamento e administração de um sistema de saúde de acesso universal e 

igualitário; 

operação descentralizada de serviços de saúde; 

normatização e controle das ações de saúde desenvolvidas por qualquer agente público ou 

privado de forma a garantir padrões de qualidade adequados." 

Quanto à forma pela qual o Estado vai efetivar esse direito: "Deverá ser constituído 

um orçamento social que englobe os recursos destinados às políticas sociais dos diversos 

Ministérios e aos distintos fundos sociais. Esse orçamentos será repartido por setor, cabendo 

ao de saúde uma parcela de recursos que constituirão o Fundo Único Federal de Saúde". 
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Portanto, os delegados se posicionaram pela inserção da saúde como parte da Seguridade 

Social. 

Dos debates entre os participantes do movimento sanitário, especialmente nos espaços 

da Plenária Nacional de Saúde e da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, temperados 

pela interação com os parlamentares, surge um texto, na Constituição Federal, em seu capítulo 

de saúde, de excepcional qualidade. 

Morais ( 1996) aborda a forma como o direito à saúde entra na Constituição 

considerando-o no contexto dos "direitos renovados", ou seja, de uma revisão constitucional 

de direitos já clássicos - a saúde, considerada genericamente, como um direito social próprio 

do Estado de Bem-Estar que se renova ao ser inserida no âmbito dos direitos humanos de 

terceira geração, vinculada ao caráter de solidariedade. 

Sob o padrão do individualismo liberal o direito à saúde se caracteriza como a 

liberdade de procura dos serviços médicos liberais ou particulares a partir do paradigma da 

liberdade de contrato. A procura e a oferta são atreladas ao mercado, e o acesso aos serviços 

às possibilidades individuais; as atividades predominantes são de caráter curativo. Na visão 

coletivizante do Estado de Bem-Estar Social vigora um direito à sua prestação 

independentemente das possibilidades pessoais e com um enfoque preventivista. Mas as 

possibilidades de renovação não se esgotam aí. Pode-se perceber a saúde acompanhando o 

desenvolvimento dos demais temas vinculados aos direitos fundamentais. Desse modo, "seria 

possível percebê-la como aproximada do conteúdo dos novos direitos de solidariedade", 

pensando-a como "um interesse que incorpora um conjunto não identificável de titulares, tais 

quais os interesses difusos". Assim, o enfoque passaria a ser na promoção da saúde tendo 

como núcleo central a idéia da qualidade de vida; "Talvez possamos vê-la como um dos 

elementos da cidadania, como um direito à promoção da vida das pessoas, um direito de 

cidadania que proteja a pretensão difusa e legítima a não apenas curar/evitar a doença, mas a 
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ter uma vida saudável, expressando uma pretensão de toda(s) a(s) sociedade(s) a um viver 

saudável." (Morais, 1996, p.188-189) 

Essa mudança de abordagem coloca como referência a vida, não uma vida 

caracterizada como sobrevivência, mas uma vida qualificada pelo acesso aos beneficios da 

vida coletiva. "Esta perspectiva parece estar apontada pela normatividade constitucional 

brasileira, quando no Art. 196 indica a saúde, já inserida no âmbito dos direitos sociais (Art. 6 

caput) como um direito de todos e dever do Estado, objetivando, além da doença, o seu 

próprio revigoramento através da promoção e proteção, em especial, o que só se alcança 

através de uma garantização em sentido macro do quotidiano dos indivíduos." (Morais, 1996, 

p.190) 

A definição de descentralização no movimento pela reforma sanitária 

Na 8a Conferência Nacional de Saúde o tema da descentralização foi abordado 

diretamente por dois autores - Cristina Possas e Nelson Rodrigues dos Santos, além de estar 

presente em outras intervenções e como pano de fundo de toda a discussão em torno da 

reorganização do sistema. 

Possas (1987, p.250) tem como preocupação central a construção da unidade do 

sistema. Nesse sentido, a descentralização aparece como um meio para a viabilização e a 

eficiência administrativa. 

"Desta forma seria possível viabilizar, a custos aceitáveis, uma Reforma Sanitária( ... ) 
Ela se constituiria através da consolidação, a partir da articulação de instituições já 
existentes, de unidades operativas ao nível local e regional que passariam a integrar -
sob o comando de municípios isolados, de grande ou médio portes, ou através da 
associação de municípios de pequeno porte - as várias instituições e atividades 
atualmente dispersas e fragmentadas de prevenção, cura e reabilitação. 
Através da descentralização efetuada, a gestão administrativa e técnica destas unidades 
passaria a ser atribuição dos municípios isolados ou associados. 
O fortalecimento do poder municipal, conferindo-lhe autonomia decisória na gestão do 
Sistema, permitiria superar a atual superposição de instâncias de decisão entre os 
níveis federal, estadual e municipal. Este processo seria favorecido pela participação 
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de entidades representativas da população no seu planejamento, na definição de 
critérios de alocação de recursos e na sua avaliação." 

Santos (1987, p.313) em trabalho com abordagem política e administrativa, intitulado 

"Descentralização e Municipalização" , apresenta as vantagens desta instância de poder, 

relacionando-a com a visão do poder local- "emanado de uma comunidade"- que emerge e se 

expressa por representatividade e legitimidade das lideranças locais que "vivenciam o dia a 

dia das realidades da comunidade, identificam com mais realismo e sensibilidade as 

necessidades e prioridades da comunidade, identificam com mais realismo e viabilidade as 

soluções adequadas" ; e por "maior acessibilidade da população a seus líderes, tanto os ligados 

ao setor executivo como ao legislativo, o que redunda em pressão diária da comunidade sobre 

os seus líderes" . Após revisar a participação dos municípios nas Ações Integradas de Saúde 

(AIS) como uma evidência de capacidade de iniciativas e realizações indica que os 

"municípios de médios e grandes, ou consórcios de municípios pequenos", assumam "sua 

própria programação e execução dos serviços básicos de saúde". A seguir se reproduz os 

"princípios para uma política municipal de saúde", apresentados pelo autor. 

"I . A saúde é um direito inalienável de cidadania( ... ) 
2. Apesar do papel intransferível dos serviços de saúde na elevação dos níveis de 
saúde da população, a Prefeitura Municipal deve reconhecer os limites destes serviços 
e o papel determinante do consumo de alimento ( ... ), da habitação salubre e 
saneamento básico( .. . ), e do pleno emprego e salários justos( ... ) 
3. Quanto aos serviços de saúde, deve caber ao poder municipal a participação, 
juntamento com os poderes estadual e federal, na regulação da oferta de serviços, 
públicos e privados, com a finalidade de assegurar a toda a população, por igual, fácil 
acesso aos serviços básicos de saúde e, quando necessário, aos serviços mais 
complexos, estes, de responsabilidade maior do estado, União e entidades privadas. 
4. A maior responsabilidade de investimento da Prefeitura Municipal, em saúde, deve 
ser na rede municipal de centros de saúde que, ao oferecer serviços básicos de boa 
qualidade, está resolvendo mais de 80% dos problemas da população, na área de 
competência dos serviços de saúde. 
5. A plena realização das responsabilidades da Prefeitura Municipal na área de saúde 
deve passar, obrigatoriamente, pelo cumprimento de: 
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a) redefinição dos papéis do mumc1p10, estado e da União, na organização dos 
serviços de saúde, tendo-se como meta a integração, hierarquização e 
regionalização( ... ); 

b) profunda reforma do sistema financeiro e tributário do país( ... ). 
6. Fatia mínima de 10% do orçamento municipal para a saúde( ... ). 
7. Promover o desenvolvimento de pessoal( ... ). 
8. Não tratar as AIS como um convênio a mais( ... ). 
9. No processo democrático deve caber à Prefeitura Municipal estar aberta, em busca 
de canais de participação do pessoal de saúde, do município, e da população, na gestão 
e controle dos serviços municipais de saúde." (Santos, 1987, p.317) 

Ao apresentar propostas para o "Reordenamento do Sistema Nacional de Saúde", 

Rodrigues Neto (1987, p.262) prevê um "papel predominantemente executivo" para os 

municípios. "No entanto, como diretriz, deve-se fazer com que, sempre que possível, os 

serviços básicos de saúde ( ... ), assim como a operacionalização de certos programas 

assistenciais (como suplementação alimentar) estejam sob responsabilidade municipal.( ... ) na 

dependência do tamanho e condições, o município pode assumir maiores responsabilidades 

executivas, como é o caso das capitais, que poderão ter a seu cargo praticamente todos os 

serviços de saúde existentes nesses municípios e mesmo celebrar os contratos necessários 

com a rede privada." Mendes (1987, p.285), abordando o mesmo tema, também reconhece 

como inquestionável a municipalização dos serviços para os municípios de grande e médio 

porte, discutindo expressamente a conveniência da municipalização dos serviços de saúde 

para os pequenos municípios. "Nesses casos, a restauração do poder local poderia ser 

entendida como a possibilidade de se organizar um nível local, num conjunto de pequenos 

municípios que conformariam um módulo básico de saúde, correspondente a uma 

microrregião." 

A 8a não chegou a contar com uma representação oficial que refletisse o estado de 

organização dos municípios enquanto gestores da saúde. "De maneira geral os representantes 

dos municípios foram escolhidos pela Comissão Organizadora do evento, baseada nas 

precárias informações disponíveis sobre a organização do setor saúde nos municípios e, 
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seguramente, na sintonia político-ideológica existente entre escolhidos e escolhedores." 

(Goulart, 1996, p.21) Ás vésperas da Conferência, como resultado de. pressões surgidas de 

municípios mais organizados, as doze vagas para delegados representantes dos municípios 

foram aumetadas para oitenta. No terceiro dia foi realizada uma reunião dos dirigentes 

municipais presentes (cerca de cento e cinqüenta), resultando um documento onde prevalece a 

tônica da autonomia municipal, enfatizando as competências técnicas e políticas locais para a 

formulação das políticas de saúde25
. Embora sua inclusão no Relatório Final tenha sido 

negociada com a Comissão Organizadora, isso acabou não acontecendo (Goulart, 1996). 

O Relatório Final da Conferência (Brasil, 1987, p.386), aprovado pelos 1000 

delegados presentes, contém as seguintes deliberações a esse respeito: "o nível municipal terá 

seu papel definido de acordo com as características e peculiaridades de cada caso, exercendo 

esse papel em estreita cooperação com o nível estadual. Como diretriz básica, o município 

terá a seu cargo, como responsabilidade mínima, a gestão dos serviços básicos de saúde. Os 

municípios de grande porte terão a seu cargo a gestão integral do Sistema Municipal de Saúde 

( .. . )" 

Pode-se considerar que o texto do Capítulo de Saúde, aprovado na Constituição de 

1988, incorpora o conceito de descentralização social, administrativa e operacional adotado 

pelo movimento sanitário, incorporando a noção de SILOS, com referência expressa à 

hierarquização e regionalização e dominado pela forma da devolução parcial de acordo com o 

porte dos municípios. No entanto, o movimento municipalista foi muito bem sucedido ao 

incorporar, em outros dispositivos da Constituição o princípio da autonomia dos municípios e 

25 Na Carta produzida durante o VI Encontro Municipal do Setor Saúde e V Encontro de Secretários Municipais 
de Saúde, realizados em Olinda em abril de 1988, encontram-se as seguintes "preocupações, expectativas e 
reivindicações no que se refere à descentralização. "Para se garantir a continuidade do processo de 
descentralização e unificação da saúde no país, torna-se essencial assegurar o apoio da sociedade civil 
organizada, para o que deve haver o compromisso das instituições no sentido de mostrarem a maior 
transparência e democratização em seu contato com a população. Neste aspecto, os municípios, braço real da 
cidadania, reafirmam sua convicção de que o verdadeiro controle dos serviços de saúde pela sociedade só 
ocorrerá efetivamente na medida em que o poder local conquista e tenha acesso a condições materiais, 
financeiras e políticas para gerir autonomamente o sistema local de saúde." (CONASEMS, 1998, p.33) 
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em qualificar o município como ente federado - caso único entre as federações do mundo26 

(Mello, 2001 ), indicando a descentralização política, administrativa e operacional. 
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0 ESPAÇO SOCIAL NO PERÍODO: DA CRISE À 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DA DEMOCRACIA FORMAL 

1989 1990 . 

Presidente da Reptíblica 
José Sarney Fernando Collor 

PnncipiliS. açontédruent~ · 
Plano Verão: Plano Collor: 
congelamento de Confisco, 
preços, fim da congelamento de 
correção preços e salários, 
monetária, propôs demissões e 
privatização de extinção de órgãos 
estatais, cortes no públicos. 
gasto público, 
exoneração 
servidores 
públicos. 
Inflação do ano: 
2.751% 

1\tinist..OdáSaú~ : .}•· · ······ 

1991 

Fernando Collor 

Permanência da 
in11ação, aumento 
da recessão. 
Denúncias de 
corrupção 
envolvendo 
ministros e altos 
ftmcionários, 
inclusive a 
primeira-dama e 
sua gestão na 
LBA 

1992 

Fernando Collor 
(até out.) 

Itamar Franco 

1993 

Itamar Franco 

Em abril denúncias Plebicito sobre a 
de Pedro Collor forma de governo. 
sobre o "esquema Proposta do Plano 
PC'' Real, pelo novo 
CPI - maio. Ministro da 
Manisfestações 
populares em todo 
o país. 
Setembro
Câmara aprova o 
impeachment. 
29 Dezembro- o 
Senado faz o 
mesmo. 

Economia 
Fernando Henrique 
Cardoso. 

1994 . 

Itamar Franco 

Implantação do 
Plano Real: 
estabilização da 
moeda, paridade 
com o dólar. 

Alceni Guerra Alceni Guerra Alceni Guerra Adib Jatene 
(fev./out.) 

Jamil Haddad 

Jamil Haddad Henrique Santillo 

. Prfficipais acôritedÍtl~#tL# : 
Documento do Fórum prestadores 
Banco Mundial privados 

para o Brasil Projeto de Lei 
Orgânica da 

Saúde, Vetos, 
Promulgação das 

Leis 8.080 e 8.142 

NOB91 9•cNS 

(até ago.) 
. H(!~que -~tillo 

NOB 93 P ACS-PSF 
Extinção do 

INAMPS 
Plano alternativo 

aoSUS 
Relatório do 

Banco Mundial 
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·>< ... ··· 1996 

Presidente da Réi)úbhca · 
Fernando Henrique Cardoso 

Principais acontecimentos 
Entra em vigor o Continua o 
tratado que processo de 
implanta o aprovação, pelo 
Mercosul. Congresso, de leis 
Revisão que permitem a 
Constitucional: implementação da 
quebra do reforma do 
monopólio do aparelho do 
petróleo e das Estado, como a 
telecomunicações, autorização para a 
altemção do criação de 
conceito de orgaruzações 
empresa nacional; sociais. 
mudanças na Continua o quadro 
previdência social de ajuste 
e no estatuto dos estrutural, com 
funcionários impacto recessivo. 
públicos (parte da 
reforma do 
aparelho de 
Estado) não são 
aprovadas na sua 
totalidade. 
Redução da 
atividade 
econômica, 
aumento do 
desemprego e dos 
cont1itos no 
campo. 

Ministro dà· Saú~ . > 
Adib Jatene Adib Jatene 

(até nov.) 
Carlos César 
Albuquerque 

PrincipajsacontéCíro-eruOS:: : : ;. 
PEC 32 NOB 96 

Reforma do 1 o• CNS 
aparellio de Estado 

Continua o mesmo 
quadro. 
A política cambial 
propiciou baixos 
ni v eis de inflação 
mas aumentou a 
dependência 
externa. A dívida 
interna saltou de 
US$ 60 bilhões 
para US$ 500 
bilhões. 
No fmal do ano a 
crise da bolsa de 
Hong Kong 
provoca urna crise 
nos mercados 
fmanceiros. 

Carlos César 
Albuquerque 

PSF como 
estratégia para a 
organização do 

sus 

1998 

As reservas 
monetárias cairam 
de US$ 74 bilhões 
em abril para US$ 
42 bilhões em 
outubro. O 
governo reage para 
sal v ar o real e 
impedir a saída de 
divisas através da 
elevação das taxas 
de juros. Recorre 
ao FMI, obtendo 
um empréstimo 
emergencial de 
US$ 40 bilhões, 
sendo obrigado a 
adotar um ajuste 
fiscal
desvalorização 
cambial, aumento 
da arrecadação e 
redução do gasto 
público. As 
medidas 
aprofundam a 
recessão e o 
desemprego. 

Albuquerque 
(até mar.) 
José Serra 

Regul. Planos e 
Seguros Saúde 

Início do segundo 
mandato de 
Fernando 
Henrique, após as 
eleições ao fmal do 
ano anterior, já no 
1° turno. 

José Serra José Serra 

11" CNS 
Relatório OMS 

200 l - Principais acontecimentos no espaço social : limitação da emissão de MP's; no campo da atenção à saúde: 
NOAS, proposta de planos segmentados, apoio explícito do Banco Mundial ao PSF. 

A seguir são feitos alguns poucos comentários sobre o processo de mudança no espaço 

social, focalizando o seu desenvolvimento a partir da mobilização produzida pela elaboração 

da Constituição de 1988. 
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Rodrigues (2001 , p.37) analisa o que denomina de "incompletude da 

institucionalização do novo regime democrático partindo do ciclo de mobilizações que marca 

a saída do autoritarismo. Esse ciclo se caracteriza por um aumento da participação social em 

geral - novos movimentos sociais, novo sindicalismo, associativismo em geral - e uma 

liberalização da estrutura de oportunidades de participação oferecida pelo aparelho de Estado-

a distensão e a abertura. Essa dinâmica tem seu ápice na campanha das diretas-já. As 

potencialidades de mudança institucional produzidas durante esse ciclo de mobilizações não 

encontraram resposta compatível nos acontecimentos que se desenvolvem a partir da Nova 

República." É justamente o fato das mobilizações não terem encontrado resposta que as fez 

ressurgir nos anos de 1989, durante a campanha eleitoral, e 1992, durante a campanha pelo 

impeachment." (Rodrigues, 2001 , p.38) 

Nos anos 90, tanto as mobilizações - que pressionavam pela institucionalização do 

universalismo de procedimentos e mecanismos participativos, quanto as respostas produzidas 

pelos atores localizados no aparelho de estado - que reafirmam, conforme a conveniência, as 

lógicas do clientelismo ou do insulamento burocrático (Nunes, 1997), "inscrevem-se em um 

quadro conflitivo cujo cerne é a disputa pelo tipo de instituições e práticas políticas que 

devem ser aceitas como reguladoras da competição democrática" (Rodrigues, 2001 , p.39). 

Mais, os conflitos se dão, nos primeiros anos dessa década, na busca do cumprimento da 

promessa sobre a qual se erigiu a Nova República- a conjugação entre democracia política e 

eqüacionamento das desigualdades sociais e econômicas. 

O resultado desse processo contraditório é precipitado pela proposição e construção de 

um certo consenso em torno do discurso pelo Estado mínimo e pelas reformas orientadas para 

·o mercado. 

"Não se pode falar numa crise do regime democrático, mas ao falar em crise da 
institucionalidade política formal pretendo destacar o fato de que ela era objeto de uma 
disputa a respeito de seu caráter: se compatível com a descentralização administrativa 

c 



e o insulamento burocrático exigidos pela gestão econômica das crise fiscal , monetária 
e de pagamento da dívida externa ou se aberta à ampliação dos canais de expressão e 
processamento das demandas substantivas da sociedade exigidos pelo novo padrão de 
mobilização da sociedade organizada." (Rodrigues, 2001 , p.40) 

Se a agenda política não cumprida pela Nova República apontava para a urgência de 

respostas legítimas que aprofundassem a relação entre democracia formal e práticas 

participativas articuladas pela cidadania ativa, a agenda econômica também não cumprida 

exigia respostas eficazes para a estabilização da moeda e o combate à inflação. Ou seja, de um 

lado a lógica da legitimidade político-jurídica, de outro a lógica da eficácia econômica. Não 

parece haver dúvidas sobre o eqüacionamento dessa contradição até esse momento. 

Além disso, segundo Rodigues (2001 , p.40), ocorre uma desmaterialização das 

demandas sociais constitucionalizadas em 1988. "Em vez da estruturação de uma nova ordem 

participativa" , vislumbra-se, a partir das eleições de 1994 e 1998, "a perspectiva da 

desinstitucionalização democrática" e do predomínio da ideologia tecnocrática associada à 

lógica do insulamento burocrático. 
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Textos textos textos 

malditas placas fenícias 
cobertas de riscos rabiscos 

como me deixastes os olhos piscos 
a mente torta de malícias 

ClSCOS 

Paulo Leminski 



A seguir se encontram transcrições de trechos de editoriais de organizações de 

representação de interesse com expressão no campo da atenção à saúde no período estudado: 

• CEBES e ABRASCO - entidades comprometidas com o projeto de reforma sanitária, 

• CONASEMS- representante do movimento municipalista da saúde, 

• CONASS -representante dos secretários estaduais de saúde, 

• Conselho Federal de Medicina, 

• ABRAMGE - escolhida como representante das organizações de planos e seguros de 

saúde por ser a mais antiga dessas organizações e a que congrega empresas responsáveis 

pela maior fatia desse mercado. 

Também se encontra a transcrição de trechos de declarações dos diversos Ministros e 

de documentos oficiais do Ministério da Saúde. 

O critério para seleção dos trechos que seriam transcritos foi o mesmo que perpassa 

toda essa Te se, a busca de declarações sobre os conceitos em disputa no campo da atenção à 

saúde: direito e descentralização. Algumas dessas transcrições foram incorporadas à narrativa 

sobre a produção social no período. 
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Volnei Garrafa 

Talvez estejamos 
momentos mais críticos da nossa 
caminhada rumo à democratização da 
saúde, nosso lema mais caro. De um 
lado, os eternos insatisfeitos com os 
recursos destinados ao setor hospitalar 
privado tradicional ( ... );por outro 
lado, os modernos a quererem 
flexibilizar de tudo, eufemismo para 
permitir a conspurcação da apregoada 
social-democracia pelos ideais 
neoliberais ( ... ). É nesse contexto que 
o governo envia o seu emendão , 
atirando na questão previdenciária, 
mas atingindo em cheio a saúde, tanto 
pela via da descaracterização da 
Seguridade Social, como pela via do 
entre-vírgulas nos termos da lei, que 
pretende, por óbvio, a abertura da 
possibilidade de se colocar restrições 
là universalidade e gratuidade na 
fruição dos serviços de saúde (11). 
(continua em*) 
Sobre P ACS e PSF: Embora se 

C
onsidere que estas são estratégias 
elevantes e cheias de potencialidades, 

não há condições de competirem com 
o modelo hospitalocêntrico vigente 
( ... ).E, além disso, não parece que 
essas devam ser iniciativas federais , 
cabendo a esta esfera a sua indução 
( ... ) (12). 

Reforma do aparelho de Estado 

( .. ) não se pode deixar de começar pela 
questão da receita neoliberal, adotada 
pelas autoridades econômicas que 
investem nitidamente no desgaste da 
nossa proposta, seja pelo lado da 
sonegação dos recursos devidos ao 
setor, seja por propostas de reformas 
administrativas que esvaziam e 
enfraquecem o setor pública, ou pela 
falsa alegação de que as atuais 
distorções em relação ao setor privado 
são fruto do SUS. 
Sobre a descentralização: O MS 
continua resistente a mesma:: 
expande-se centralmente( ... ), não 
redefine sua estrutura como 
conseqüência de suas funções 
nacionais estratégicas e promove uma 
dosada implantação das chamadas 
senúplenas, hoje alcançando apenas 
5% dos municípios e cerca de 8% da 
população. Não cabe mais essa atitude 
autoritária, devendo os municípios 
exigirem um nove e urgente 
cronograma para esse processo (13). 
O SUS oscila entre a manutenção dos 
compromissos constitucionais, 
simbolizados pelo caráter universal e 
integral da atenção à saúde( ... ) e, por 
outro, de impulsos poderosos voltados 
à reforma do pacto estabelecido em 
1988. Esses últimos vêm propondo a 
segmentação de clientelas por acesso a 
planos e seguros de saúde privados, 
assim como a introdução de formas 
explícitas de copagamento por 
serviços prestados na rede assistencial. 
Estabelece-se uma antinomia( .. . ): uma 
política de mercado versus uma 
política de saúde (14). 

PSF como estratégia para a 
organização do SUS 

O CEBES partictpou 
Desta vez nossa presença foi tírrúda. O 
papel histórico do CEBES é 
reconhecido por todos(. .. ) Mas, e 
agora, qual o papel do CEBES? (15) 
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• Continuação do Editorial de março de 1995 ( 11) 

"O CEBES entende que é hora de se parar de atuar apenas reativamente às políticas governamentais e 
retomar o nosso projeto original da Reforma Sanitária com radicalidade . Afinal, já faz tempo que 
descobrimos que o nosso S US não é o deles. Julgamos que se o momento não é propício, pelo menos é 
oportuno para ser recolocar algumas questões que os próprios atores favoráveis ao SUS, muitos 
premidos pelas suas responsabilidades imediatas ou por interesses imediatistas de natureza corporativa 
já tenham esquecido ou negligenciado Propomos a atuação em duas frentes principais: no esforço pela 
real e verdadeira compreensão e recuperação dos princípios que caracterizam a própria Reforma 
Sanitária e o SUS, com suas implicações e conseqüências; no acompanhamento do processo de 
implantação do SUS, em conformidade com aqueles preceitos . Para tanto, é proposta uma pauta para 
uma agenda de curto e médios prazos para a ação política incluindo, entre outros aspectos : 
• A compreensão da saúde como expressão das formas de organização social e, concretamente, das 

políticas gerais de governo. 
• Desmistificar as declaradas prioridades do atual governo ( ... ), seu crescente alinhamento às 

políticas internacionais ditadas pelo sistema financeiro e uma ainda absoluta desintegração entre 
as políticas setoriais ( ... ). Ainda que não se considere que seja possível o neoliberalismo na sua 
plenitude, ele acaba prevalecendo no que tem de mais perverso, que é a compreensão das políticas 
SOCiaiS . 

• Outra questão a se considerar é a da Seguridade Social. Concebida como núcleo de integração das 
políticas sociais básicas - saúde, previdência e assistência social, numa perspectiva de 
financiamento solidário, o que vemos é a completa desconsideração dessa concepção ( ... ). Será 
que não é hora de se pensar no reordenamento organizativo dessas áreas a fim de se 
descaracterizar a atual concepção contributiva e de capitalização que prevalece nas propostas de 
reforma da Previdência? 

• Em relação ao qualificativo ÚNICO do SUS: a pluralidade de sistemas fmanciados com recursos 
públicos, especialmente no nível federal, é um acinte! 

• Ao lado das insuficiências relativas às questões da descentralização, do volume de recursos e da 
reorganização administrativo institucional do MS, dois temas precisam ser considerados nas suas 
reais implicações, que são a eqüidade e a qualidade da assistência. 

• (Considerar) a tese do pagamento por fora, os subsídios diretos e indiretos para grupos 
populacionais cuidarem diretamente da assistência à sua saúde, os sistemas privativos de 
assistência de quase todos os órgãos públicos e estatais, o parasitismo dos sistemas de seguro 
saúde em relação ao setor público e o acesso diferenciado da clientela a serviços hospitalares 
públicos, mediante pagamentos diretos ou convênios com terceiros. 

Fonte do texto transcrito 

(l) Leis orgânicas: desafio político. Saúde em Debate, n.25 , 1989. p.5 
(2) Otimismo incorrigível. Saúde em Debate, n.28, 1990. p.3 
(3) Saúde abalada. Saúde em Debate, n.29, 1990. p.3 
(4) Parabéns a você. Saúde em Debate, n.32, 1991. p.3 
(5) Editorial. Saúde em Debate, n.34, 1992. p.3 
(6) Editorial. Saúde em Debate, n.38, 1993. p.3 
(7) Editorial. Saúde em Debate, n.40, 1993. p.3 
(8) Editorial. Saúde em Debate, n.41, 1993. p.3 
(9) Editorial. Saúde em Debate, n.42, 1994. p.3 
(lO) Editorial. Saúde em Debate, n.43, 1994. p.3 
(11) A Reforma Sanitária que queremos . Saúde em Debate, n.46, 1995. p.3-4 
(12) Editorial. Saúde em Debate, n.47, 1996. p.3 
( 13) Deixem os municípios trabalharem! Saúde em Debate, n.49-50, 1996. p.3-4 
(14) Editorial. Saúde em Debate, n.51 , 1996. p.3 
(15) Editorial. Saúde em Debate, n.56, 2000. p.3 
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Sintetiza e comenta pontos positivos e 
negativos do Projeto Raimundo 
Bezerra, apresentado como sendo 
fundamentado nas recomendações dq 
Simpósio, como parte da defesa de 
posições que avancem a Reforma 
Sanitária: Regulamenta para o SUS a 
integralidade, igualdade, eqüidade e 
gratuidade na prestação de serviços de 
saúde; a participação da comunidade 
na gestão, fiscalização e 
acompanhamento das ações; a 
autonomia do usuário; a 
descentralização político 
administrativa e comando único por 
esfera de governo. 
Reproduz as propostas e emendas da 
Plenária Nacional de Saúde: 
Garantia da saúde como direito de 
todos e dever do Estado, com acesso 
universal e igualitário de todos os 
habitantes do território nacional às 
ações e serviços de saúde I não faz 

·menção à descentralização (1). 

• •.•,•,·i:•,•,•,•,-.•,v .... ,.,.,,•,w. 

Documento do Banco Mundial para o 
Brasil 

ABRASCO - Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva: política e ciência 

claramente uma proposta de 
implantação de uma política centrada 
no modelo de atenção primátia. 
Pensamos ser esta uma di scussão 
superada em nosso país, ou seja, a 
idéia da existência de duas políticas, 
uma de baixa densidade tecnológica e 
baixo custo voltada para os miseráveis 
e uma outra de maior complexidade 
voltada para os outros brasileiros (2). 

Projeto de Lei Orgânica da Saúde 
Vetos Collor- Promulgação Leis 

8. 080 (LOS) e Lei 8.142 

Por um lado, são claros os 
uma nítida burla aos preceitos 
constitucionais, aos ptincípios e 
diretrizes do SUS e ao texto da Lei (3). 
Sobre o adiamento da IX CNS: A 
atitude predatória do governo oculta 
razões muito mais sérias: o processo 
de privatização da Seguridade Social, 
urdido na penumbra do Ministério do 
Trabalho, com apoio velada das pastas 
da Saúde e da economia e escancarada 
assessoria das seguradoras privadas. 
Tal projeto, na prática, altera 
radicalmente a estrutura da 
Seguridade Social - saúde e 
previdência- abordada na Constituição 
Brasile\ra (4) . 

O SUS, apesar de legalmente 
constituído, tem sido progressivamente 
desvirtuado na sua implantação (. .. ) O 
movimento reitera que a IX CNS é 
uma conquista da sociedade, não uma 
concessão do governo, e considera s 
eleições para os municípios um 
momento fundamental de reafumação 
da cidadania e da construção de um 
novo projeto de sociedade para o 
Brasil (5) . 

Sobre a crise no repasse de recursos 
para a saúde no mês de maio: O 
Conselho Nacional da Seguridade 
Social rejeitou a iniciativa do Ministro 
da Previdência Social. O que estava 
em jogo nessa manobra, ilegal e 
autoritária, era a tentativa de alterar o 
conceito de Seguridade Social, 
introduzindo a especialização das 
fontes de receita para as três áreas que 
a compõem. 
No âmbito do Legislativo, o debate 
travado em torno do substitutivo ao 
Projeto de Lei 3.716/93, elaborado 
pelo Dep. Sérgio Arouca, que dispõe 
sobre a extinção do INAMPS, mostrou 
a forte am gimentação existente para 
tentar evitar a extinção da Instituição. 
Estes exemplos recentes( ... ) devem 
nos alertar para a necessidade de 
fortalecimento da articulação( ... ) Esta 
mobilização e defesa representam, 
além de unta posição ideologicamente 
definida, um reconhecimento aos 
resultados altan1ente positivos que 
vem se observando, sobre a qualidade 
do atendimento e melhoria das 
condições de vida e de saúde da 
população, naqueles lugares onde o 
SUS vem sendo implantado. Propor 
uma revisão(...) é apostar no 
retrocesso. Com isso a ABRASCO 
jamais pactuará (6) . 

NOB93 
Extinção do INAMPS 

Plano alternativo ao SUS 
Relatório do Banco Mundial 
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representa uma nova perspectiva: parte 
do reconhecimento de direitos sociais 
universais e es tabelece a cidadania 
como princípio orientador básico para 
a organização das ações de proteção 
social.(. .. ) O acesso aos benefícios e 
serviços passa a ser universal , a 
eqüidade e a redistributividade devem 
orientar a formulação de políticas. O 
sistema de financiamento proposto, 
com di versificação de fontes , procura 
assegurar maior eqüidade e 
estabilidade de receitas. A 
incorporação deste corpo doutrinário 
ao texto constitucional, representando 
uma conquista da sociedade brasileira, 
especialmente para os setores 
hi storicamente excluídos, com certeza 
feriu muitos dos interesses até então 
hegemônicos na determinação das 
ações do aparelho de Estado. 
O governo encaminhou ao Congresso 
emenda constitucional que "modifica o 
sistema de Previdência Social" . 
Referindo-se á inclusão de "nos termos 
da lei" ao Art. 196 - esta alteração 
permite que uma lei ordinária 
estabeleça limites e condicionalidades 
ao exercício do direito à saúde e 
restrinja o dever do Estado com 
relação à provi são das condições para 
o exercício desse direito (7). 

Reforma do aparelho de Estado 

ia tem que 
movimento hegemônico e quase 
monolítico de reformas neoliberais do 
Estado, que aposta menos na 
solidariedade social e muito mais no 
mercado (8). 
Muitos municípios ( ... ) provam que o 
SUS dá certo. ( ... ) pela proximidade 
que proporciona entre a população e os 
gestores e profissionais, produz uma 
atenção á saúde mais adequada, 
permitindo controle efetivo das 
comunidades e articulação com todas 
as áreas sociais que constituem as 
condições para vivência e a promoção 
da saúde (9). 
Saúde é um bem coletivo e expressão 
da qualidade de vida de um povo.( ... ) 
a ABRASCO reafirma este princípio, 
entendendo que nenhum argumento de 
natureza conjuntural autoriza, a 
qualquer força política que seja, a 
negação desse valor. (. .. ) reafirmar o 
papel central e imprescindível deste 
Estado na regulação redistributiva da 
atenção à saúde (10). 
Sobre o Relatório da 10• CNS: A 
unânime reiteração dos princípios 
constitucionais ( ... ) aponta para o 
repúdio às alternativas reprodutoras de 
desigualdades que se enraízam na 
lógica do mercado; ( ... )eixo em tomo 
do qual deve ser conduzida a reforma 
do Estado: a eficácia assentada nos 
princípios da solidariedade e da ética; 
( ... ) reconhecimento dos avanços que o 
processo de descentralização tem 
propiciado( ... ), ainda que tenham 
havido fortes críticas ao caráter 
autonornizado e centralizado do PSF 
(11). 

10• CNS 

desquallticar o 
· como instância decisória, submetendo

o seguidamente a si tuações de fato em 
que decisões de sua competência são 
tomadas pelo Executi vo e conhecidas 
pelos conselheiros através da 
imprensa. como oconeu recentemente 
com a remessa ao Congresso Naciomú 
do Projeto de Lei regulamentando a 
operação dos Planos e Seguros de 
Saúde (I 2). 

PSF como estratégia para a 
organização do SUS 

menos que o 
OPAS ( ... )em entrevista ao jornal FSP 
(. .. ) vem propor que os Estados 
forneçam apenas a tal "cesta básica" 
de saúde e que as demais necessidades 
sejam satisfei tas mediante operações 
de compra e venda no mercado. 
Quem sabe os técnicos da OPAS 
poderiam nos demonstrar que é 
possível identificar a existência de 
necessidades supértluas em saúde? 
Todavia poderíamos sempre perguntar 
se são supérfluas as necessidades ou 
aquela parte da população já excluída 
( 13). Sem qualquer contradição 
aparente segue-se o texto "O PSF é um 
instrumento da refom1a do SUS?": 
Estas experiências de focalização 
denu·o do universalismo, evidenciam 
que( .. ) não há necessariamente 
conflito entre focalização e 
universalização.( ... ) os próprios 
documentos atuais apontam, no futuro. 
deverá ocolTer uma adoção mais 
homogênea do programa pelos 
municípios brasileiros, tendo em vista 
o próprio êxito de sua implantação, 
principalmente, em áreas mais 
carentes. ( ... ) fazê-las (as práticas do 
PSF) instrumentos de (re)organização 
da política universal. ( ... ) estas 
experiências podem se constituir em 
laboratório de experimentação de 
novas modalidades de gestão, que 
tentam fugir das amarras da gerência 
pública, estabelecendo, inclusive. 
novas formas de parceria com a 
sociedade (para a contratação de 
pessoal). Esses elementos inovadores 
estão sendo testados e podem servir de 
laboratórios de experiências para 
reformas mais profundas nas formas 
de operação de política de saúde e das 
políticas sociais (14). 

evidência, no primeiro semestre desta 
ano, dois temas extremamente 
re levantes para a qualificação do SUS: 
o acompanhamento e av<úiação da 
gestão descentralizada do sistema, e a 
redução das desigualdades regionais. 
A relevância desse tema está na 
possibilidade de caracterização de 
diferenças e especificidades estaduai s 
e regionais (. .. ) viabilizando uma 
atuação mais consistente da direção 
nacional do SUS na definição de ações 
prioritárias de abrangência nacional 
(15). 

processo 
significa, na maior parte do tempo, ter 
que reali zar escolhas entre o caminho 
mais fácil e aparen temente mais 
eficiente - de manter centralizada a 
decisão e a tarefa- e o percurso mais 
demorado e mais cheio de percalços -
de conduzir processos de mudança que 
envolvem grande número de atores, 
exigem pem1anente acompanha
mento, avaliação e reorientação de 
rumos e demandam maiores esforços. 
As subvi nculações dos recursos 
transferidos aos municípios, sej a como 
"fatores de incentivo", seja sob a 
forma de "frações" constituintes do 
teto, obrigam os estados I municípios a 
alocar parcelas pré-definidas dos 
recursos recebidos a programas ou a 
procedimentos de maior complexidade 
e, praticamente, restringem a 
possibilidade de autonomia da gestão e 
de definição local de prioridades, 
como previsto na legislação. Estas 
medidas podem, no médio prazo, 
tomar a PPI em um mero exercício de 
detalhamento das alocações de 
recursos definidos pela esfera federal. 
A recente proposta de revisão da NOB 
96 parece aprofundar este movimento 
de recentralização do processo 
decisório ( ... ) A noção do SUS 
descentralizado ( ... )é substituída pela 
de agentes operando sob delegação de 
competências (refere-se à proposição 
de contratos de metas a serem 
assinados pelos estados em gestão 
plena do sistema com o MS, com 
validade de um ano e com metas 
referentes à área da assistência 
definidas pela SAS-MS) (16). 
Documento ABRASCO na 11 a CNS: 
Atualizando a agenda da reforma 
sanitária brasileira*. 
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Destaques do documento ABRASCO na 11 • Conferência Nacional de Saúde: atualizando a 
agenda da reforma sanitária brasileira ( 17). Na Introdução encontra-se: 

• Passados 15 anos da realização da g• CNS quando foram aprovados os princípios da Reforma 
Sanitária Brasileira e menos de lO anos de implementação do SUS, pode-se reconhecer um grande 
acervo de vitórias na construção de um sistema de saúde universal e submetido a mecanismos de 
controle social. A descentralização dos serviços de saúde avançou de maneira significativa. Passos 
decisivos foram dados para a ampliação do acesso. O PSF tem alcançado grandes níveis de 
cobertura. ( ... ) Entretanto pode-se afirmar que a agenda de reformas e transformações não está 
esgotada. 

• Sem dúvida, a 8" CNS foi a pedra de toque e a Constituição de 1988, a marca indelével de uma 
etapa vitoriosa da Reforma Sanitária em nosso país. ( ... ) A 9" Conferência deu um impulso à 
expansão do processo de municipalização das ações, depois consolidada nas normas operacionais 
do MS . A 10• CNS reafirmou a imperiosidade das ações intersetoriais como requisito para 
impactos efetivos( ... ). 

Após um item sobre "Condições sócio-sanitárias nos anos 90" encontram-se, entre outras, as 
seguintes afirmações no item intitulado "Dificuldades na organização do setor" : 
• Precarização das relações de trabalho. 
• A criação de Agências Reguladoras na sua forma atual poderá contribuir para fracionar o SUS, 

comprometendo a integralidade das ações do MS . Tais agências são dotadas de autonomia relativa 
de decisão, podendo gerar situações de conflito decorrentes da superposição de ações e da 
duplicidade de coordenação, de políticas e normas . ( ... )o principal risco é a fragmentação do SUS 
em diversas clientelas consumidoras de mercados de saúde( ... ). 

• A Estratégia da Saúde da Família pode ter dificultada sua consolidação em virtude da precarização 
do pessoal de saúde ( .. .) Os programas verticais, que ainda persistem como obrigatórios, resistem 
às tentativas de integração e horizontalização, com base nos distritos sanitários ou sistemas locais 
de saúde. Estes programas, além de determinar a aplicação dos repasses de recursos federais 
impõem uma "camisa de força" aos municípios, resultando com freqüência em modelos de atenção 
inadequados às heterogeneidades locais( ... ). 

Sobre "Os novos desafios" encontram-se, entre outros: 
• É preciso lutar constante e intensamente para dar pleno cumprimento ao preceito constitucional de 

que a saúde "é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem a redução de doenças e outros agravos( ... )" . 

• O gasto em saúde deve ser considerado um investimento social ( .. .) . A vinculação constitucional, 
resultante da Emenda Constitucional 29, se fez às custas dos recursos estaduais e municipais, ao 
tempo em que a previsão de expansão das despesas públicas federais totais foi diminuída, o que 
pode, contraditoriamente, colocar em risco o financiamento da saúde. É preciso também buscar 
vinculações explicitas no nível federal . 

• Esforços devem ser empreendidos para a recomposição da Seguridade Social de modo a reabrir 
espaço para a integração efetiva das políticas de proteção social. 

• Organizar sistemas locais, micro-regionais, regionais e nacional de saúde de maneira regionalizada 
e hierarquizada com adequados mecanismos de trânsito das pessoas de maneira a garantir acesso 
aos niveis de complexidade requeridos para o seu cuidado no tempo apropriado. 

Fonte do texto transcrito 

(1) Uma lei orgânica da saúde? Boletim da ABRASCO, n.35, 1989. p.1 
(2) A saúde e a política social no governo Collor. Boletim da ABRASCO, n.38, 1990. p.1 
(3) Rumo a 9" Conferência. Boletim da ABRASCO, n.43, 1991. p.1 
(4) 9• Conferência Nacional de Saúde: o governo nega-se ao debate. Boletim da ABRASCO, n.44, 

1991 , p.1 
(5) Carta de Porto Alegre e de Belo Horizonte: a saúde como direito à vida. Boletim da ABRASCO, 

n.46, 1992. p.1 
(6)A revisão constitucional e a chamada à mobilização. Boletim da ABRASCO, n.49, 1993. p. l 
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(7) Reforma da Previdência ou desmonte da Seguridade Social. Boletim da ABRASCO, n.55, 1995. 
p. l 

(8) Editorial. Boletim da ABRASCO, n.60, 1996. p.1 
(9) Editorial. Boletim da ABRASCO, n.61 , 1996. p. l 
( 1 O) 1 o• Conferência Nacional de Saúde: reafirmando princípios, propondo novas práticas. 

Boletim da ABRASCO, n.62, 1996. p. l 
(11) 1 o• Conferência Nacional de Saúde: as diretrizes da política de saúde como convite à reflexão. 

Boletim da ABRASCO, n.63, 1996. p. l 
( 12) O ano da saúde. Boletim da ABRASCO, n.65 , 1997. p.1 
(13) Outra vez a cesta básica. Boletim da ABRASCO, n.71 , 1998. p.1 
(14) DAL POZ, Mario Roberto; VIANA, Ana Luiza. O Programa de Saúde da familia é um 

instrumento de reforma do SUS? Boletim da ABRASCO, n.71 , 1998. p.2-3 
(15) O SUS no ano 2000: transição para uma nova lógica. Boletim da ABRASCO, n.73 , 1999. p.l 
(16) O SUS no ano 2000: novos rumos antigos (des)carninhos . Boletim da ABRASCO, n.77, 2000. 

p.l 
( 17) ABRASCO na 11 a Conferência Nacional de Saúde: atualizando a agenda da reforma sanitária 

brasileira. Boletim da ABRASCO, n.79, 2000. Encarte 
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CONASEMS- Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde: 
da luta para serem gestores à aceitação de serem executores 

José Eri de Medeiros 
NJi•mr~lt~$ $ijfiifi ~ d.!tt~~~~ j ~#~i~~ ~~i~tin~w~i~~~, L , ,,, , ,, ,, ,,, ,, , , :,,,:=: ,, = = < 

Na Carta de Porto Alegre - resultante do V1 Encontro Nacional de Secretários Municipais de Saúde: 
• O primeiro item reproduz, textualmente, o Art. 196 da CF. 
• [tem intitulado "Descentralização e gestão única a cada nível de governo" . 

Sem negar a necessidade da existência de diretrizes gerais a nível nacional e estadual, afirmam com certeza 
que o município deve ser a instância responsável pela prestação dos serviços de atenção à saúde. A gestão 
unificada do SUS não deve parar no município ou nos estados: tem que chegar a Brasília e acabar de vez 
com a dicotomia rvtP AS/MS, com a atribuição ao MS da responsabilidade de gestão a nivel federal do setor 
saúde no Brasil. 

• Finaliza com uma afirmação de compromisso - O CONASEMS, os trabalhadores de saúde e entidades 
populares presentes ( ... ) afirmam seu compromisso de trabalhar férrea e unitariamente pela construção de 
uma força social popular capaz de levar adiante até as últimas conseqüências a verdadeira e radical reforma 
sanitária que o Brasil exige (1). 

Fórum prestadores privados, Projeto de Lei Orgânica da Saúde, Vetos Collor- Promulgação das Leis 8. 080 
(LOS) e Lei 8.142. 
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José Eri de Medeiros 
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Sobre as negociações junto ao MP AS de repasse de recursos financeiros para os municípios: 
As divergências entre CONASS e CONASEMS durante as discussões revelaram, acima de tudo, que alguns 
secretários de estado, na hora de enfrentar a realidade da municipalização, com a distribuição dos recursos para 
efetivá-la. tiveram dificuldades em adequar os seus discursos democratizantes à nova realidade (2). 
O processo de descentralização( ... ), que vinha tendo importantes avanços, de repente teve seu caminho truncado 
( ... )Houve realmente um passo atrás, devido à intransigência do CONASS, que esperamos( ... ) (3). 
Em documento assinado pelo CONASEMS, produzido durante reunião da Frente Nacional dos Prefeitos: 
Mais do que nunca é preciso reafirmar os princípios e propósitos da Reforma Sanitária. O SUDS, como 
estratégia para implantação de um SUS na perspectiva da Reforma Sanitária, foi desvirtuado e desacreditado 
pelo Governo Federal e por muitos governos estaduais e municipais. Do mesmo modo, as políticas econômicas e 
sociais que aumentam o desemprego, arrocham salários, comprimem beneficios, impedem a reforma agrária, 
sucateiam as universidades públicas, estrangulam o desenvolvimento científico e tecnológico, e alimentam o 
caos urbano, divorciam-se da concepção ampla de saúde, tal como consagrada na CF ( 4 ). 
Sobre os vetos à LOS: Os municípios, a duras penas, têm tentado cumprir seu papel. Mas uma questão é 
fundamental : descentralizar não significa apenas repassar responsabilidades e ter um local onde "desaguar 
encaminhamentos de pedidos específicos e politiqueiros" . Descentralizar significa repassar o controle, os 
recursos financeiros, materiais e a coordenação e o planejamento efetivamente para o nível local, onde a gerência 
é feita pela Secretaria Municipal de Saúde, mas o Conselho Municipal de Saúde é quem delibera, quem define os 
rumos da política de saúde local, bem como a aplicação dos recursos. Nada mais democrático que isto! 
É dentro deste raciocínio que nos posicionamos e nele iniciamos uma forte mobilização nacional ( ... ). Foi esta a 
alternativa que restou ao CONASEMS no atual momento, diante dos caminhos seguidos pelo poder central: a 
mobilização para a derrubada dos vetos do Presidente da República à LOS (5) . 
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Sobre a 9" CNS: O CONASEMS é reconhecido hoje como a entidade que pode impulsionar e possibilitar 
transformações necessárias à implementação do SUS. em função da tese de que as questões de saúde serão 
realmente encaminhadas para sua resolução a rúvel local e que a luta pela efetiva descentralização política, 
administrativa e financeira no setor são imprescindíveis à implantação dos distritos sanitários e da 
municipalização da saúde (6). 
Os pontos fundamentais para a implantação do SUS democrático e igualitário são a consolidação da participação 
social, do princípio da universalização da atenção, a descentralização efetiva, o cumprimento dos critérios 
estabelecidos na CF, fundamentalmente nas questões que dizem respeito ao financiamento, com o repasse direto 
aos municípios. Exigimos gestão municipal e não o mero papel de executores ou prestadores de serviços. A 
autonomia municipal é fundamental na definição dos rumos deste processo, pois será a garantia do pleno 
exercício de nossos direitos defl.rúdos no capítulo da Seguridade Social. É no município que a participação da 
população se dá efetiva e concretamente. A realização da 9" CNS, com o tema Municipalização é o Cruninho, 
indica o único rumo a ser tomado na efetiva aplicação da legislação, após regulamentação que é urgente. ( ... ) O 
CONASEMS inicia urna ampla mobilização de lideranças nacionais pela regulamentação do Art. 35 ( .. . ) (7). 
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Convocada com o terna central "Saúde: municipalização é o caminho", na realidade não se trata de discutirmos a 
tese da municipalização, pois esta é urna fase perfeitamente superada. A discussão deverá se processar sobre 
aspectos globais que condicionam aquela tese (8). 
O CONASEMS entende a municipalização da saúde como um avanço inegável para a construção do SUS e a 
viabilização da descentralização, urna diretriz constitucional. Entende que a municipalização extrapola o simples 
repasse automático e direto de recursos financeiros . A municipalização plena compreende, além do necessário 
suporte fmanceiro, a gestão efetiva do SUS em cada esfera de atuação e o controle social exercido em sua 
plenitude. Não aceita os retrocessos no processo de municipalização nem propostas que sirvam como camisas
de-força à municipalização. Vive-se realidades diferentes que devem ser enfrentadas com o necessário respeito à 
diferença (9). 
Reprodução do Relatório da 9" CNS, afumando a incorporação das teses encaminhadas pelo CONASEMS (lO) 
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Nós do CONASEMS fazemos uma ressalva: sendo confirmada a revisão para este ano, devemos resguardar os 
artigos da Seguridade Social( ... ) (11). 
É necessário que o maior avanço social inserido na Carta Magna de 1988. o reconhecimento do direito da 
cidadania, seja preservado. Lideranças que até hoje não compreenderam a importância da cidadania, e aí se 
inclui até ministro de Estado, se manifestam querendo quebrar a hegemonia do orçamento da Seguridade Social 
( .. . ) O CONASS, com a autoridade de defensor maior do SUS, pois representante de cinco mil municípios 
brasileiros, se posiciona radicalmente contra a revisão na área social ( 12). 
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O SUS é wna conquista da sociedade brasileira preocupada com o efetivo exercício da cidadania, através do 
acesso universal aos serviços e ações de saúde. ( ... ) Sabemos que existem saídas já apresentadas ao Presidente. A 
primeira delas é a implantação imediata do SUS, cujo projeto está pronto: A descentralização das ações e 
serviços de saúde - a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei (referindo-se à NOB 93). Esse projeto foi 
amplamente discutido e aprovado. Agora são necessários recursos suficientes para que possa sair do papel e seja 
recuperada a rede pública e contratada A municipalização só acontecerá com a descentralização de recursos 
correspondentes às novas atribuições e competências de estados e municípios. 
Vamos nos unir em defesa da saúde! Esse direito fundamental reconhecido pela Constituição, é de todos nós e só 
será realidade, se você se engajar nessa luta (13). 
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Mais do que wna bandeira, temos agora um exemplo a dar quando defendemos as condições necessárias à 
descentralização da saúde. Os 24 municípios que encontram-se em gestão semiplena comprovam o que sempre 
defendemos: a municipalização torna a gestão mais eficiente, combate fraudes e aproxilna a política de saúde das 
reais necessidades do cidadão ( 14 ). 
Do discurso de posse do novo Presidente do CONASEMS: É inegável que por um lado dá-se um processo de 
fortalecimento da gestão municipal, por outro os estados resistiram e resistem à descentralização, repercutindo 
nas estruturas estaduais wna crise de perda de identidade, pela incapacidade de transformarem seu perfil de 
prestadores de serviços para os de formuladores e controladores do sistema estadual de saúde e das políticas 
micro e macro regionais. O quadro atual é apresentado por wna transição incompleta, com descentrali7..ação 
parcial e desigual nos vários estados e wna universalidade irrea~ na medida em que com recursos decrescentes 
(. .. ). Não teremos um sistema de saúde forte e equilibrado se não constituirmos gestões municipais com sua 
autonomia constitucional assegurada, para gerenciar, contratar, controlar e avaliar toda a prestação de serviços 
em seu âmbito. ( ... ) A reforma do Estado brasileiro não poderá negligenciar a recuperação dos extratos sociais 
afastados dos direitos básicos de cidadania (15). 
Sobre a retirada da PEC 32 pelo governo: As forças conservadoras que tentam solapar as conquistas sociais da 
Constituição de 88 estão ativas. O recuo provisório do governo no encaminhamento das propostas de reforma da 
Previdência não significa rendição. É wna estratégia de quem espera um melhor movimento para voltar a atacar. 
( ... ) É urna tentativa envergonhada, subreptícia, como agem sempre os inimigos do povo. Travestidos de 
salvadores da Previdência Social, buscam de wna só tacada, destruir o que resta do sistema público de 
aposentadoria e tirar do Estado sua mais elementar obrigação, a de garantir a saúde a todos os cidadãos (16). 
Diversos editoriais de apoio ao CPMF ao longo do ano. 
Surge ainda uma recente argumentação, que refutamos, de que a municipalização, em semiplena, depende da 
organização da região. Para o CONASEMS, cada estado deve estabelecer sua própria política rnacrorregional, 
atendendo as características locais (17). 
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Ainda este ano a NOB 96 deverá contemplar a verdadeira regionalização defendida para o SUS: um processo 
com ênfase na municipalização e com regionalização e hierarquização ascendentes ( 18). 
Sobre a elaboração da nova NOB: Alguns princípios básicos devem ser reassegurados ( ... ). A base da 
descentralização são os municípios e o estado, cada um com as competências que a lei lhes oferece e não 
instâncias intermediárias administrativas criadas dentro do estado e denominadas regionais, assumindo o 
comando como se houvesse gestão regional como uma esfera de governo. A descentralização na gerência do 
SUS é aquela prevista na constituição: a descentralização com ênfase na municipalização (CF - Art.30, inciso 
VII) e com regionalização e hierarquização ascendentes. É inaceitável qualquer proposta, que sob o escudo de 
uma visão distorcida de regionalização, defenda a estadualização do SUS ( ... ). É chegada a hora de buscar a 
implantação da gestão plena, apenas delineada na NOB 93. O desafio é mostrar esse ganho que alicerçado no 
cumprimento da constituição e da lei orgânica, poderá ser a marca de um novo rumo ( 19). 
A descentralização que propomos no SUS implica num processo de transformação social capaz de mudar o 
modelo existente, implica num efetivo controle social, onde o nível local deve eleger suas prioridades, implica 
numa reorganização dos serviços baseada na integralidade e eqüidade da atenção à saúde (20). 
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O CONASEMS tem enfrentado o desafio permanente de defender suas posições, coletivamente constnúdas, em 
favor de uma política de saúde, transformadora e fidedigna aos princípios do SUS, em contraposição às 
sucessivas mudanças político-administrativas que vêm exigindo contínua retomada do processo estratégico, 
agravadas pelo enfrentamento de uma agenda internacional que prioriza a privatização como suposta solução 
para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população (21 ). 
Abandono da defesa da Seguridade Social e defesa da vinculação de recursos: É voz corrente em todo o país e o 
CON ASEMS soma-se a esta marcha junto a tantas outras entidades do setor saúde, que vem se mobilizando em 
favor da PEC 169 ( ... ) fontes permanentes de financiamento para a manutenção e desenvolvimento do SUS. 
(Nesta mesma página está reproduzido o Manifesto assinado pela Plenária Nacional de Saúde em defesa da PEC 
169) (22). 
Na Carta de Brasília (resultante do XIII Encontro Nacional de Secretários Murúcipais de Saúde) : Declaramos 
nossa insatisfação com a atual política econômica e social do governo federal, cuja prática na área de saúde tem 
sido em defesa da exclusão através de um desfinanciamento' constante e perverso, o desafio de construir o SUS e 
fazê-lo funcionar bem, encontra hoje dificuldades adicionais, uma vez que há um conflito entre a lógica 
excludente da atual política econômica e a lógica da ética, da solidariedade, intrínseca ao SUS, preconizada na 
Constituição. Externamos nossa preocupação com o cerne das propostas do MARE, que implicam um processo 
objetivo de desmanche dos serviços públicos com criação e incentivo das organizações sociais. Reafirmamos 
nossa defesa de um processo de descentralização e municipalização responsável, com transferência de 
competências, poder e recursos correspondentes. Repudiamos a descentralização falaciosa que tenha por objetivo 
apenas transferir responsabilidades a municípios, eximindo a União e os estados de suas responsabilidades. 
Consideramos inaceitável a prolongada negociação da NOB 96, mais de oito meses após a publicação e ainda 
inconclusa. As regras operacionais do SUS devem ter maior estabilidade com horizonte para o planejamento 
local( ... ). Reafirmamos a defesa dos princípios da CF, sobretudo o do direito universal dos brasileiros à saúde. O 
SUS deve continuar se pautando pela eqüidade, integralidade, intersetorialidade, controle social, gerência única e 
descentralização (23). 
No processo de implementação da descentralização das ações e serviços de saúde a NOB 93 foi fundamental 
enquanto reforço nos princípios do SUS ( ... ). A NOB 96 aperfeiçoa a gestão do SUS e aponta para uma 
reordenação no modelo de atenção à saúde e redefine: os papéis de cada esfera de governo; os instrumentos 
gerenciais para que municípios e estados superem o papel de prestadores de serviços e assumam seus respectivos 
papéis de gestores do SUS; ( ... )os vínculos com os usuários, privilegiando os núcleos familiares e comunitários, 
criando condições para participação social (24). 
Sobre as propostas do Banco Mundial: A ação social está condicionada ao fracasso individual, sendo apenas 
suplementar ao mercado. Isto vem apontar a característica mais marcante da política social de inspiração 
neoliberal, que é a seletividade, ou como denomina o Banco Mundial, a focalização das políticas de proteção 
social. O reducionismo economicista prevalecente que coloca a eficiência como condicionante das políticas 
públicas não pode subsumir, mesmo numa realidade de escassez como a nossa, a preocupação com a eficácia, 
efetividade, acessibilidade, aceitabilidade, legitimidade e eqüidade. Este é atualmente o grande desafio que se 
coloca aos formuladores de políticas sociais em nosso país (25). 
A implantação da NOB 96 já se tomou um capítulo triste e sombrio da história do SUS. ( ... ) O que hoje 
assistimos se limita a uma real necessidade de alocação de recursos que viabilizem a NOB ou estamos frente a 

. um impasse que tem como paradigma a existência de concepções não explicitadas que não se coadunam com os 
princípios do SUS? (26) 
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As propostas da implementação da NOB 96 se referem a aspectos operacionais como, p. ex., valores do P AB ou 
definição prévia dos tetos para cada item que compõem o cálculo de repasse de recursos financeiros . Dois dos lO 
itens apresentados são expressamente "empurrados" para a frente na composição final - limitar a internação a 8% 
da pop./ano e o teto de R$ 18,00 hab/ano para a parte fixa do PAB (27). 
A descentralização é uma estratégia de construção de um novo modelo de atenção à saúde da população 
brasileira, definido nas regras que compõem a legislação do sistema único, mas suficientemente flexível a 
adaptação às realidades locais. O objetivo final da construção do SUS é o da plena autonomia municipal, com 
garantia de acesso de toda população brasileira ao atendimento ( ... ) O paradigma da promoção da saúde, 
historicamente defendido pelo CONASEMS não implica em ruptura entre atenção básica e assistência integral, 
sendo esta a verdadeira NOB 96, compromisso comum dos gestores federal, estadual e municipal (28). 
A lógica dessa NOB é a de radicalizar a descentralização e não tinha sentido que não fosse assim, na medida em 
que a NOB 93 foi um marco. ( ... ) é preocupante perceber urna ideologização desse PAB como se estivéssemos 
construindo um outro Sistema de Saúde, que é o Sistema de Saúde-PAB ( ... ). Não cabe um modelo único 
nacional e sim estimular efetivamente a proliferação de muitos e muitos modelos adequados às realidades locais 
e esse é o sentido mais amplo da municipalização. Trabalhar o município enquanto um lugar de vida das pessoas, 
traçando recortes diferenciados de realidades dos diferente grupos populacionais dentro do município, 
acompanhando os indicadores desses grupos populacionais e aportando ações diferenciadas, para promover a 
eqüidade (29) . 
Discurso do Presidente na Abertura do XIV Congresso do CONASEMS: Nesses dez anos passamos a ter cinco 
mil municípios com responsabilidades sanitárias definidas, um panorama que no passado era impensável, dadas 
as características do sistema centralizado que se tinha. ( .. . ) Há, por certo, muitas dificuldades, inerentes aos 
preceitos que ainda envolve a descentralização, por se tratar de um processo que ainda é contra-hegemônico 
neste pais (31). 
Entre as propostas da Carta de Goiânia, resultante do XIV Congresso: Construção de urna agenda polític 
estratégica do CONASEMS que permita pensar e agir em tomo da consolidação do SUS ( ... )Os elementos de 
base para esta pactuação são as diretrizes do próprio SUS ( ... )Respeito à autonomia do município na utilização 
dos recursos da saúde, repassados fundo a fundo e executados conforme as deliberações expressas nos planos 
municipais de saúde. Adoção da promoção da saúde como elemento chave de um processo que pretende 
significar a luta pela saúde e qualidade de vida, adequando as opções do modelo de desenvolvimento econômico 
e social e permitindo a construção cotidiana da intersetorialidade (ou seja, cidades saudáveis) (32). 
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O desafio do CONASEMS é continuar mantendo o rumo a partir dos princípios que o SUS e a Constituição 
colocam, destacando a universalidade, integralidade e a responsabilidade de construir esse sistema de saúde de 
maneira coletiva (33). 
Sobre o impasse transitório em torno da fixação do tetos financeiros para os estados, o Jornal publica texto do 
assessor Mozart de Oliveira Júnior: Retrocedemos a 1992 na concepção da municipalização da saúde no Brasil. 
Na incapacidade de alocar recursos ( ... ) de forma regular e automática, e avaliar o impacto e o resultado das 
ações de saúde em cada esfera de governo, papel nobre (entre outros) destinado ao governo federal na saúde, o 
MS( .. . ) volta a controlar o uso compartimentalizado dos recursos transferidos a estados e municípios. Troca-se o 
convênio pela segmentação do teto financeiro. Esse movimento tem sido de tal relevância nos últimos anos que, 
já hoje, os municípios e estados em gestão plena têm que gerenciar mais de 20 "sub-tetos" . Uma década após a 
regulamentação do SUS, tem ficado cada vez mais claro que, enquanto o governo federal for o dono da chave do 
cofre, o processo de descentralização ficará ao sabor da concepção dos ocupantes dos cargos federais na saúde, 
apesar das leis (34). 
No fim de maio CONASS e CONASEMS elaboram uma declaração conjunta sobre o impasse acima 
mencionado: Esta prática de gestão compartilhada vem sendo ultimamente substituída por tentativas de se 
estabelecer uma relação de hierarquia administrativa do MS sobre os demais gestores, como se as Secretarias 
Estaduais e Municipais fossem órgãos próprios de sua estrutura, contrariando o princípio federativo. 
Entendemos ainda que o MS tem adotado, nos últimos meses uma tentativa de recentralização da gestão do SUS 
na esfera federal . ( .. . ) Um outro exemplo dessa tendência de recentralização está na segmentação do "Teto 
Financeiro da Assistência" em inúmeros sub-tetos com objetivos específicos definidos pelo MS, retirando dos 
estados e municípios a capacidade e responsabilidade de exercerem a gestão desses recursos, condição núnirna 
para que possam promover a reestruturação e administração do SUS na sua esfera de governo. Assim, o Teto 
Financeiro da Assistência, concebido na NOB como o único para o custeio das ações de assistência à saúde foi 
segmentado em vários sub-tetos (18 sub-tetos são listados, incluindo o do PSF e o do PACS) (35). 
Em jullio ocorre a retomada das reuniões da ClT: Do ponto de vista da operacionalização do Sistema foram 
feitas várias alterações nas portarias publicadas, com destaque para o fim dos subtetos para as gestões plenas dos 
municípios (36). 
O XV Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde, realizado em agosto, mantém o acordo em tomo 
da disseminação da proposta de cidades saudáveis. O Jornal do CONASEMS lança, inclusive, uma edição 
especial neste mês sob o titulo "Municípios Saudáveis" . 
Sobre a aprovação da PEC da Saúde: Para nós que defendemos a municipalização, a aprovação da PEC pela 
Câmara teve um saldo político significativo. Além da vinculação de recursos, urna reivindicação antiga do 
CONASEMS ( ... ) (37). 
Tenninado o namoro com o movimento de cidades saudáveis, a edição de dezembro é dedicada ao PSF, a 
pretexto da "Mostra de Produção de Saúde da Família", promovida pelo MS: Na capa um pequeno texto- Saúde 
da Família é muito mais do que um simples programa de assistência convencional, voltado para a cura de 
doenças ou a condução de indivíduos a postos e hospitais. Trata-se de uma ação continua e integral, que 
promove a saúde no seu sentido mais amplo: prevenindo, tratando, orientando e dando a devida atenção ao 
indivíduo e sua família, dentro da própria comunidade (38). No editorial outra afirmação de adesão - Esta edição 
do Jornal do CONASEMS é para ficar na história por traduzir, nos depoimentos dos dez secretários municipais 
premiados ( ... ) a capacidade dos gestores brasileiros em encontrar alternativas diante de uma conjuntura 
financeira desfavorável (39). 
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Carta de Salvador, produto do XVI Congresso: Os municípios brasileiros constituem-se em entes federados, 
dotados de autonomia, conforme definido na CF. A municipalização ocorrida durante a década de 90 foi 
fundamental para o processo de construção do SUS ampliando significativamente o acesso da população a 
seiViços de saúde de maior qualidade, diferenciando o modelo de atenção e qualificando a gestão 
descentralizada. O avanço do processo de reorganização do sistema de saúde exige hoje, a maior ênfase em sua 
articulação em bases regionais e microrregionais. É de fundamental importância que as políticas de 
descentralização do SUS respeitem a capacidade de gestão municipal adquirida ao longo desse processo, 
garantindo-se a transferência global das ações e seiViços de saúde. A recente aprovação da PEC ( ... ) cria um 
novo cenário que supera alguns entraves financeiros históricos e possibilita a regularidade e estabilidade de 
fluxos financeiros( ... ) (40). 
A edição de setembro é dedicada a depoimentos comemorativos à aprovação da PEC da Saúde. 
Sobre a 11" CNS: O sucesso de programas como o PSF e PACs, além da aprovação da PEC da Saúde, deixa 
otimistas os participantes deste grande evento nacional( ... ) (41). 
A edição especial de dezembro de 2000, dedicada aos novos gestores, é uma espécie de manual do SUS como 
ele está configurado naquele momento. Sobre P ACS e PSF: A nova estrdtégia do setor saúde, representada pelo 
PSF não deve ser entendida como uma proposta marginal, mas sim como substituição do modelo vigente, 
plenamente sintonizada com os princípios do SUS ( ... ) O PSF é uma estratégia prioritária do MS para 
reestruturação da Atenção Básica e seu financiamento deve ser garantido pelo P AB, adicionado de fontes 
estaduais e municipais. O PAB é composto de uma parte fixa (. .. ) e outra variável, formada de incentivos 
financeiros a ações consideradas estratégicas para a organização da atenção básica à saúde (segue a lista de 6 
sub-tetos). ( ... ) O município ganha com o PSF, porque um maior número de pessoas passa a ser atendido nas 
Unidades de Saúde da Família, recebendo assistência contínua e qualificada (42) . 

"Saúde: municipalização é o caminho" é assumida como marca do movimento municipalista 
da saúde desde 1989, consta junto a um mapa do Brasil com a palavra CONASEMS no seu centro, 
toma-se o tema central da 9• CNS e desaparece das publicações do CONASEMS em 1993, no 
encerramento da gestão de José Eri de Medeiros. Em 1995 o Jornal também troca de nome: de 
Presença CONASEMS para um mais neutro Jornal do CONASEMS. 

A partir da metade do ano de 1998 ocorrem duas importantes alterações no Jornal . De um 
enfoque exclusivo em aspectos relacionados ao processo de implementação do SUS e à gestão 
municipal da saúde para a inclusão de aspectos técnico operacionais que disseminam, na sua absoluta 
maioria, programas e propostas programáticas do Ministério da Saúde (da mesma forma que no Jornal 
do CONASEMS no ano 2000). Na edição de Junho/Julho de 1998, por exemplo, aparece uma matéria 
sobre o Projeto Vigisus e outra sobre as estratégias de combate à AIDS para a população de baixa 
renda; na edição seguinte, de Setembro/Outrubro de 1998, a saúde das pessoas portadoras de 
deficiência, saúde do índio, prevenção contra a violência, prevenção da AIDS, Vigisus . Além disto, 
nesta edição, pela primeira vez, aparece um espaço publicitário de página inteira, vendido ao 
Laboratório Servier para propaganda de um medicamente de prevenção de complicações vasculares. 

As edições de Outubro/Novembro e de Novembro/Dezembro de 1998 são dedicadas ao XIV 
Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde. A primeira apresenta, a este respeito, a 
Programação (na p.30); uma matéria nas páginas centrais (p .S-9) assinada pelo Diretor da Escola 
Nacional de Saúde Pública- Paulo Buss sobre "Cidades Saudáveis: construindo uma proposta de 
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saúde e financiamento como elemento de construção da eqüidade"' ; e, nas páginas lO a 12 sínteses 
assinadas pelos apresentadores, de aspectos tratados nas mesas do Congresso - financiamento, 
qualidade de serviços, gestão do trabalho em saúde, eliminação da hanseníase, combate à mortalidade 
infantil, políticas internacionais de cooperação, desenvolvimento gerencial na rede municipal, o 
espaço da política (finalmente!) está restrito à síntese da apresentação da Deputada Jandira Feghali -
saúde na agenda política. A última página dedicada ao Congresso intitula-se "Pontos turísticos, 
utilidades, lazer, cultura" . Das dezesseis páginas o equivalente a cinco se caracteriza como espaço 
publicitário, sendo duas utilizadas pelo Ministério da Saúde. A segunda edição reproduz o Discurso do 
Presidente do CONASEMS, a Conferência do Ministro da Saúde e a Carta de Goiânia. Este Congresso 
poderia ter como subtítulo "Adeus à política"! 

Até a realização do Congresso de 2000 as edições do Jornal são dedicadas à tramitação da 
PEC da Saúde no Congresso Nacional e ao relato de experiências pontuais das Secretarias Municipais 
de Saúde. Pelo menos, o foco deixou de ser as ações pontuais do Ministério da Saúde. 

A edição especial de dezembro de 2000, dirigida aos novos gestores municipais poderia, 
perfeitamente, ser um Manual do SUS editado pelo Ministério da Saúde, na medida em que reproduz 
as diretrizes do governo federal de forma absolutamente acritica. As matérias são: Lições do passado e 
o futuro da saúde - apresentação da edição; Histórico da saúde - aspectos conceituais e da legislação 
do SUS; O que diz a NOB 96; Responsabilidade Fiscal; Como os municípios participam no processo 
de implementação do SUS; SIOPS - mais e melhores informações sobre o financiamento do SUS; 
Política de recursos humanos para o SUS: um desafio do gestor municipal; Principais sistemas de 
informação de abrangência nacional; Ação Básica; Programa de Saúde da Família e Programa Agentes 
Comunitários de Saúde; Vigilância Sanitária: organização e descentralização; Cartão Nacional de 
Saúde: instrumento para um novo modelo de gestão da saúde; Arquitetura do sistema Cartão Nacional 
de Saúde: vantagens. 

Fonte do texto transcrito 
(1) Carta de Porto Alegre. Presença CONASEMS, Junho 1989. p.l2 
(2) Aprovados os critérios para repasses diretos. Presença CONASEMS, Fevereiro 1990. p.4 
(3) Descentralização: a crise na transição. Presença CONASEMS, Março 1990. p.2 
(4) Vive-se profunda crise do Estado. Presença CONASEMS, Abril1990. p.7 
(5) Na crise, mobilização e negociação. Presença CONASEMS, Setembro/Outubrol990. p.2 
(6) A conferência da prática e da responsabilidade. Presença CONASEMS, Abril/Maio 1991. p.2 
(7) Frente pela democracia. Presença CONASEMS, Julho/Agosto 1991. p.2 
(8) A hora da definição. Presença CONASEMS, Junho/Julho 1992. p.2 
(9) Carta de Brasília: Secretários exigem mudanças na prática política do governo. Presença 

CONASEMS, Agosto 1992. p.2 
(lO) 93 Conferência I Avaliação: foi perfeito o entendimento entre secretários municipais e 

sociedade. Presença CONASEMS, Setembro/Outubro 1992. p.5-7 
( ll) Editorial. Presença CONASEMS, Março/ Abril 1993 . p.2 
(12) A saúde é inegociável. Presença CONASEMS, Setembro/Outubro 1993 . p.2 
(13) SUS, uma conquista. Presença CONASEMS, Setembro/Outubro 1994. p.5 
(14) Riscos da reforma. Jornal do CONASEMS, Janeiro/Fevereiro 1995. p.2 
( 15) Cantarino faz diagnóstico do setor: no discurso de posse, o presidente do CONASEMS mostra 

erros na política oficial e aponta a solução. Jornal do CONASEMS, Janeiro/Fevereiro 1995 . p.6 
(16) Estado de alerta pela saúde. Jornal do CONASEMS, Março/Abril 1995. p.2 

1 É interessante observar que este súbito interesse do CONASEMS pela concepção de Cidades Saúdáveis, já 
presente na edição anterior (Setembro/Outubro de 1998, p.4) coincide com a posse, na Secretaria de Políticas de 
Saúde. de João Yunes que, durante sua breve estada no MS defende a sua disseminação. "Este movimento tem 
repercussão no município saudável. É um movimento cuja liderança está centrada no poder político local, no 
caso o Prefeito, que tem a força da coordenação política intersetorial, que vai ter repercussão na saúde, no setor 
social e na qualidade de vida da população." (30) Não restam dúvidas que esta concepção - b~seada no conceito 
de promoção da sáude, na ação intersetorial e nos município é contraditória com o PSF. E interessante esta 
aliança provocada pela Secretaria de Políticas de Saúde com o CON ASEMS. No entanto, a presença de João 
Yunes no MS teve duração muito breve. 
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Neste momento, acredita o CONASS, 
a defesa do CPMF é a defesa do SUS 
(I ). 

Reforma do aparelho de Estado 

CONASS - Conselho Nacional dos Secretários de Saúde: em busca do seu papel no SUS 

Considerando o atual estágio de 
municípios, teremos que tomar a cena ampliação do PSF e PACS como implementação do SUS o eixo da 
de fo rma agress iva,( ... ) anunciando estratégias eficazes de refomlUiação discussão a partir de 1999 deveria se 
nossa cn-pm·ticipação no do modelo assistencial (4) . dar em torno do modelo de atenção e 
enfrenramento do desafio do SUS ( ... ) A regulamentação do SUS se dá da questão da organização da atenção 
Estrategicamente o caminho que através das NOBs -que são básica, roma-se imprescindível que os 
devemos apontar é o da verdadei ra instrumentos jurídicos institucionais estados desenvolvam ações de 
reforma tributátia, que mexe na editados pelo Ministério da Saúde para cooperação técnica junto aos 
essência da redistribuição de recursos induzir mudanças, definir objetivos municípios visando a organização, 
entre União, estados e municípios (2). estratégicos e primidades, bem como principalmente, deste nível de atenção 
( ... )a nova NOB vai potencializar a reorientar sua implementação. e do sistema de referência. Neste 
visão do Sistema na integração das três A NOB 96 promove um avanço no sentido a assistência tem que ser 
instâncias governamentais( ... ). Vai processo de descentralização, cria concebida a partir da referência ao 
recuperar o papel do estado como novas condições de gestão para os PSF, quando se pensa a questão da 
gestor regional da unidade federada, municípios e estados, caracteriza a média e alta complexidade, como 
como promotor de políticas específicas responsabilidade sanitária dos forma de reverter a atual lógica do 
vo ltadas para a real idade municípios pela saúde dos seus SUS, constituindo-se em um desafio 
epidemiológica e social da população. cidadãos, redefine competências de que precisa iniciar-se em 99 e 
Os estados estão diante do desafio de estados e municípios e ctia o cartão continuar nos próximos anos (6). 
não ser apenas um distribuidor de bens SUS, instrumento que estabelece o 
e serviços de assistência à saúde, mas vínculo do usuário com o SUS. 
um fazedor de políticas de saúde (3). O CONASS participará e contribuirá 

a ti vamenre em todas as etapas de 
implantação da NOB, mas considera 
que todos os esforços devem ser 
concentrados na obtenção de um 
financiamento adequado para o SUS 
(5). 

lOaCNS 

Mencione-se o esforço da equipe do 
MS, liderada pelo Mini stro José Serra, 
que vem atuando de fo rma integrada e 
consolidando um melhor 
relac ionamento com os estados e 
municípios. Há, inegavelmente, uma 
atuação conscieme entre as partes para 
que este re lacionamento torne-se cada 
vez mais produti vo . E realmente o MS 
vem priori zando {u·eas esu·atégicas, 
como a de Saúde da Família, elevando 
os recursos alocados, viabilizando 
ass im o aumento do número de 
equipes municipais de saúde da 
familia, em benefício dos segmentos 
populacionais ames não alcançados 
pelo sistema (7). 

cerca de oito meses, a SAS-MS, o 
CONASS e o CONASEMS vêm 
discutindo e aptimorando uma 
proposta de regionalização da saúde, 
cuj o objetivo maior é o de consolidm· 
os avanços ob tidos com a 
municipalização, corrigindo os víc ios 
que porventura tenham se dado nesse 
processo. 
Negar as falhas ex istentes no processo 
de municipalização da saúde seria um 
erro tão grande quanto o de ignorar 
seus méritos indiscutíveis. Situações 
novas, sobretudo o crescente 
estrangulan1ento da chamada "média 
complexidade" estão a exigir 
providencias dos gestores, em todos os 
níveis (8). 

Relatório OMS 
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consegu iu 
levar a lura nacional por uma saúde 
mais digna . 
O CFM participou historicamente de 
todos estes momentos importantes. 
O CFM conclama todos os 
trabalhadores para o aperfeiçoamento 
de uma lei que cristalizará todas as 
conquistas (l). 

:'boc~mento d~ ~~n~o Mu~cÚal para o 
Brasil 

CFM - Conselho Federal de Medicina: defesa da autonomia profissional 

Ivan 

com a manutenção de toda essa 
política centralizadora e poderosa do 
Governo Federal. 
O momento exige de toda a sociedade 
(. .. ) posiciomu·-se publicamente contra 
os vetos presidenciais (2). 

de prestadores privados 
Projeto de Lei Orgânica da Saúde 
Vetos Collor - Promulgação Leis 

8. 080 (LOS) e Lei 8.142 

Nada assegura que as atuais distorções 
e discriminações (em oposiçüo a 
direitos) sejam sanadas pois, se hoje 
boa parte dos planos trata a saúde do 
indivíduo como mercadoria, os 
seguros irão consagrar esta prática (3). 

Resolução 140 ',: 
Art I o - As empresas de seguro-saúde, 
empresas de Medicina de Grupo, 
cooperativas de trabalho médico, ou 
outras que atuem sob a forma de· 
prestação diret<c ou intermediação dos 
serviços médico-hospitalares, estão 
obrigadas a garantir 0 atendimento a 
todas as enferrr.idades relacionadas no 
Código Internacional de Doenças da 
OMS, não podendo impor resttições 
quantitativas OL; de qualquer natureza 
(5) . 

A adoção da Resol. 140 I criou a 
perspectiva de acabar com um dos 
maiores escând:IIos nacionais: o 
~ng.odo dos planos de saúde, suas 
hmttações, m·madilhas e sua 
propaganda enganosa (6). 

NOB93 
Extinção do INAMPS 

Plano alternativo ao SUS 
Relatório do Banco Mundial 

Depois da Resol. 1401, nunca mais 0 
Brasil será o mesmo. A exploracão na 
{u·ea da saúde privada encontro~ um 
ponto final.( ... ) a sociedade exioe. 

b d 
regulamentação completa dos 
convênios de saúde privados, muito 
embora o Ministro da Saúde 
estranhamente, tenha acolhido co . 111 
entusms~o ,teses ?a Abramge (7). 
Em reaçao a medtda cautelar Abr·• cre 
FBH, FENAESS - (A ação) indao-~ 11

"' 
. . o::, ll ~ 

com tronta, por que as pessoas · 
co~npr~m os ~l<mos privados já que ,1 
saude e gratutta e gm·antida por lei . B 
r:spondem: o SUS é ineficiente. Mas 
nao pergum~un se alguém comprcu·ia 
um pl~no pnvado se soubesse, de 
antemao, que não teria cober·tu... r·t 

. <d !);J' 
as doenças mats !!raves _ 'IS qu . ' . . ~ , ' ats 
acabam, mevttavelmente, sendo 
~ratad~1s nos hospitais do "SUs 
mefic1ente" (9). 



Waldir Paiva Mesquita 

Reforma do aparelho de Estado 

Os planos de saúde continuam 
operando seus negócios de acordo com 
sua própria vontade. No congresso 
Nacional o influente lobby das 
empresas impede o avanço de 
qualquer projeto que enquadre o setor 
e proteja minimamente os médicos, de 
um lado, e os associados, de outro 
(10) . 

lüa CNS 

Sobre a criação de organizações 
sociais- O que vai ocorrer é a 
transferência do patrimônio público 
para grupos privados. Esta é a lógica 
da "reforma' do sistema de saúde ora 
em estudo no governo federal. O 
resultado vai atingir tanto pacientes 
como médicos; tanto quem pode pagar 
quanto quem não pode. Os que podem 
serão submetidos ao apetite voraz das 
empresas que apenas visam o lucros. 
Aos que não podem - a maioria da 
população - restará a assistência 
estatal, com um serviço público 
desestruturado, desmotivado e sem 
recursos suficientes (li). 
Sobre Projeto de Lei - ( ... ) privilegia as 
empresas sem defender os usuários. 
Discriminativo e resuitivo, o texto do 
projeto se constitui numa violência 
contra a população. Os usuários 
continuarão sob o jugo das empresas 
(12). 
Sobre o relatório do Dep. Pinheiro 
Landin- O objetivo do relator foi 
óbvio: perpetuar a desregulamemação 
de um setor que atua num clima de 
capitalismo selvagem, no qual é 
permitido todo o tipo de arbitrariedade 
contra os usuários e contra o sistema 
público de saúde, garantindo a 
impunidade das empresas ( 13). 
Ctiando o plano minimo o projeto 
aumenta o mercado para as empresas 
mas, paralelamente, c1ia uma pressão 
maior sobre o SUS, que não será 
ressarcido pelo seu trabalho (14). 

Uma medicina para pobres, outra para 
ricos. Esta é, em resumo, a proposta 
que o Banco Mundial apresenta para a 
saúde ( ... ) O modelo brasileiro, que 
vem sendo implantado a duras penas 
desde a CF de 1988 se choca 
diretamente com esta proposta. Propor 
que a eles seja dado apenas um 
atendimento básico é màis que 
perverso, é desumano. Porém, para os 
que seguem o modelo neoliberal este é 
o caminho( .. . ) O CFM não admite que 
haja duas medicinas, que alguns 
tenham saúde e, para os demais, seja 
reservado o sofrimento (15). 

Sobre a aprovação do substitutivo 
Pinheiro Landim - Aprovar esta 
proposta é a mesma coisa que legalizar 
a supressão de direitos dos usuários 
dos planos, deixando-os à mercê dos 
interesses mercantilistas das empresas 
e retirando deles toda a possibilidade 
de recorrer aos órgãos de defesa do 
consumidor ou ao judiciário (16). 
Muitos não terão condições de arcar 
com as novas mensalidades e ser verão 
obrigados a abandonar os planos, 
aumentando, assim, o número dos que 
só têm condições de atendimento no 
SUS. O CFM insiste na necessidade de 
o atendimento ser universal, 
abrangendo todas as doenças 
catalogadas pela OMS (17). 
A aprovação da regulamentação dos 
planos e seguros-saúde demonstrou 
que o governo brasileiro está 
decididamente resolvido a colocar em 
prática as propostas do Banco Mundial 
( ... )que derrubam o preceito 
constitucional que estabelece como 
dever do Estado a universalização da 
atenção à saúde (18). 
( .. . )alguns esforços (PSF) em busca de 
melhoria dos indicadores de saúde 
começam a registrar resultados 
significativos (19). 

termos essenciais como estão na CF de 
88 divulgado em dez/98 marca todo o 
<mo de 99. O Manifesto inclui entre as 
"propostas do projeto Saúde-Brasil": 
Modelo de gestão com ênfase no 
conceito da União e estados serem os 
normatizadores e forrnuladores das 
políticas, deixando aos municípios, 
além dessas, a função executora. 
Elaboração de análise crítica acerca da 
proposição das Organizações Sociais 
preconizada pelo MARE. 
Apoio à implantação da NOB 01/96, 
que representa um roteiro normativo 
seguro e amplamente discutido para 
se alcançar a descentralização da 
gestão. 
Apresentação de propostas 
assistenciais com ênfase nos cuidados 
primários de saúde( ... ) considerandO
se estratégias hoje colocadas pelo 
Programa de Saúde da Família (20). 
Ao justificar a mobilização necessária 
em defesa do SUS: Atualmente, no 
Brasil, cerca de 130 milhões de 
pessoas dependem do atendimento do 
SUS. Paralelamente dezenas de 
milhares de médicos consideram ter a 
obrigação social de atender a 
população carente para não deixá-la 
desamparada e o reconhecimento que 
recebem do governo é a vergonhosa e 
aviltante tabela de honorários do SUS 
(21). Outro problema a ser 
amplamente discutido é o da 
prefeiturização ( ... )a maioria dos 
casos. O prefeito manda, cria o 
Conselho Municipal de acordo com 
seus interesses, manipula esse 
Conselho e a população é que sofre 
(22). 
Retomando o tema dos planos e 
Seguros saúde: Precisamos estar 
vigilantes para valer o que já foi 
conquistado na lei, e lutar para que ela 
seja aperfeiçoada, assegurando a 
autonomia e valorização do médico e, 
principalmente, o bem-estar do 

A lei que regulamentou os planos e 
seguros saúde deixou lamentável 
lacuna que veio em prejuízo dos 
pacientes: não criou normas de 
relacionamento entre as operadoras e 
os médicos (24). 
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( 17) Avançar com mobilização. Jornal do CONASEMS, Outubro/Novembro 1995 . p.2 
(18) 1996: ano decisivo. Jornal do CONASEMS, Janeiro 1996. p.2 
(19) SUS: perspectivas para 1996- a visão do CONASEMS . Jornal do CONASEMS, Janeiro 1996. 

p.8 
(20) Editorial. Jornal do CONASEMS, Dezembro 1996. p.2 
(21) Editorial. Jornal do CONASEMS, Maio 1997. p.2 
(22) SOS-SUS: todos pela saúde, saúde para todos. Jornal do CONASEMS, Maio 1997. p.3 
(23 ) Carta de Brasília: carta compromisso do XIII Encontro Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde. Jornal do CONASEMS, Julho 1997. p. l2 
(24) Editorial. Jornal do CONASEMS, Agosto 1997. p.2 
(25) Editorial. Jornal do CONASEMS, Outubro/Novembro 1997. p.2 
(26) Editorial. Jornal do CONASEMS, Novembro/Dezembro 1997. p.2 
(27) Implementação da NOB/96: propostas. Jornal do CONASEMS, Janeiro 1998. p.3 
(28) Editorial. Jornal do CONASEMS, Março/Abril 1998 . p.3 
(29) Pronunciamento do Presidente do CONASEMS -Gilson Cantarino O 'Dwyer sobre o "Estágio 

atual do processo de descentralização: avanços e principais desafios das três esferas de governo. 
Jornal do CONASEMS, Maio/Junho 1998. p.2-3 

(30) Perfil da nova Secretaria de Políticas de Saúde: entrevista com João Yunes . Jornal do 
CONASEMS, Setembro/Outubro 1998. p.4 

(31) Solenidade de abertura: discurso do Presidente do CONASEMS, Gilson Cantarino O 'Dwyer. 
Jornal do CONASEMS, Novembro/Dezembro 1998. p.6 

(32) Carta de Goiânia . .Jornal do CONAS"'EMS, Novembro/Dezembro 1998. p. 12 
(33) Discurso do Dr. Edmundo Gallo, Presidente do CONASEMS e Secretário Municipal de Saúde 

de Belém. Jornal do CONASEMS, Janeiro/Fevereiro 1999. p.4-5 
(34) Oliveira Júnior, Mozart de. O incremento dos recursos de custeio do Ministério da Saúde 

(1998/1999): um passo adiante, dois atrás. Jornal do CONASEMS, Maio 1999. p.4 
(35) Declaração conjunta do CONASS e do CONASEMS ao Ministro da Saúde, senador José 

Serra. Jornal do CONASEMS, Junho 1999. p.7-9 
(36) Reunião da Comissão Intergestora Tripartite . .Jornal do CONASEMS, Julho/ Agosto. p. ll 
(37) Uma edição para comemorar. .Jornal do CONASEMS, Outubro/Novembro 1999. p.2 
(38) Junto com o povo onde ele estiver. Jornal do CONASEMS, Dezembro 1999. p.capa 
(39) Lições de criatividade e espírito público. Jornal do CONASEMS, Janeiro/Fevereiro 1999. p.2 
(40) Carta de Salvador. Jornal do CONASEMS, Agosto 2000. p.4-5 
(41) Conferência Nacional discute o futuro do SUS. Jornal do CONASEMS, Novembro/Dezembro 

2000. p.4-5 
(42) Programa de Saúde da Família e Programa Agentes Comunitários de Saúde. Jornal do 

CONASEMS, Dezembro 2000. p. l4-15 
( 43) SUS: orientando o novo gestor municipal de saúde. Jornal do CONASEMS, Edição Especial, 

Dezembro 2000. 
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Criado em 1982, com Adib Jatene, então Secretário de Estado da Saúde de São Paulo, a 
atuação do CONASS se orientava para a reivindicação de recursos que os estados não conseguiam 
mobilizar. Segundo o Jornal do CONASS, esta entidade "só ganhou forma e força" a partir de 1992. 
"O ano de 1995 foi um divisor de águas para o CONASS. Foi quanto o Conselho começou a de fato 
repercutir dentro das decisões políticas na área de saúde do país" (9). Pode-se deduzir que a 
organização de estruturas de apoio e secretaria também se deram em tomo deste período, já que só 
existem cópias arquivadas do Jornal do CONASS a partir da edição de maio/junho de 1995, ainda que 
com algumas falhas nos números que só estão completos a partir de 1997. Estes dois motivos fazem 
com que a grade com textos do CONASS, diferente das demais, cubra somente o período 1995-2000. 

Neste período chama atenção que a maior preocupação tem sido sempre com o aporte de 
recursos financeiros . O CONASS apoia ativamente a criação do CPMF, envolve-se em articulações 
em tomo dos valores do orçamento do MS a cada ano, defende a vinculação de receitas na revisão 
constitucional. Assim, a maioria dos Editoriais do seu Jornal são dedicados a este tema. O ano de 
2000 marca uma mudança. Ainda que continue afirmando o tema do financiamento como prioritário, 
os Editoriais começam a tratar de aspectos técnico-operacionais - campanha do MS contra a gripe em 
idosos (lO) ou luta contra o tabagismo (11) . As matérias do jornal também se dirigem para este 
conteúdo. Na edição de jan./fev. de 2000, p. ex., destacam-se matérias sobre ações de algumas 
Secretarias em áreas específicas - Goiás e a febre amarela, Distrito Federal e órteses e próteses, Paraná 
e centros de controle de doenças, entre outras . 

Fonte dos texto transcrito 

(1) Nas mãos do Congresso. Jornal do CONASS, set./out. 1995. p.2 
(2) Financiamento da saúde: continua o desafio. Jornal do CONASS, jul./ago. 1996. p.2 
(3) NOB 96: a caminho da gestão plena. Jornal do CONASS, jul./ago. 1996. p.3 
(4) CONASS pede apoio para conquistar avanços na saúde. Jornal do CONASS, jul./ago. 1997. p.2 
(5) Unidade em defesa do SUS. Jornal do CONASS, set./out. 1997. p.7 
(6) CONASS vê coll) otimismo o processo de construção do SUS. Jornal do CONASS, nov./dez. 

1998. p.2 
(7) O setor saúde na mídia. Jornal do CONASS, nov./dez. 1999. p.2 
(8) A regionalização como estratégia de reorganização da assistência à saúde. Jornal do CONASS, 

dez. 2000. p.2 
(9) Dezoito anos de CONASS. Jornal do CONASS, out.2000. p.3 
(lO) Ministério da Saúde vai vacinar mais idosos contra gripe. Jornal do CONASS, jan./fev.2000. 

p.2 
(11) CONASS apoia a luta contra o tabagismo. Jornal do CONASS, ago./set. 2000. p.2 
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O Conselho Federal de Medicina se insere no processo de definição das políticas no campo da 
saúde a partir de interesses muito específicos, quais sejam: 
• Regulamentação de Planos de Cargos e Salários e de Carreira para o pessoal do SUS - entenda-se, 

para os médicos vinculados ao SUS. 
• Defesa da liberdade do médico frente às empresas privadas de saúde e defesa de honorários, como 

fica claramente expresso na Resolução 140 1 - Art 2° - Os princípios que devem ser obedecidos 
pelas empresas constantes no Art 1 o são: ampla e total liberdade de escolha do médico pelo 
paciente; justa e digna remuneração profissional pelo trabalho médico; ampla e total liberdade de 
escolha dos meios diagnósticos e terapêuticos pelo médico sempre em beneficio do paciente; 
inteira liberdade de escolha de estabelecimentos hospitalares, laboratórios e demais serviços 
complementares pelo paciente e o médico (5) . 

• Proteção dos direitos do médico funcionário público. Sobre propostas do Banco Mundial - Os 
médicos não ficarão imunes a essa situação. Entre um serviço público dirigido a cidadãos de 
segunda classe e a voracidade das empresas que só visam lucros, restará pouco espaço para que 
seu trabalho seja valorizado (11). 

• Sobre PSF- ampliação do mercado de trabalho, com valorização do médico generalista. 

Fonte do texto transcrito 

(1) Editorial. Jornal do CFM. Abril/Maio 89. p.2. 
(2) Editorial. Jornal do CFM. Outubro/Novembro 90. p.2. 
(3) CFM acha que distorções continuarão. Jornal do CFM. Janeiro/Fevereiro 91 . p.7. 
( 4) Começa batalha em defesa da Constituição. Jornal do CFM. Agosto/93 . p.ll . 
(5) Medicina de Grupo na mira do CFM. Jornal do CFM. Novembro/93 . p.8. 
(6) Uma lei para a saúde. Jornal do CFM. Dezembro/93 . p.6. 
(7) Começa luta para enquadrar convênios. Jornal do CFM, Janeiro/94 . p.6 
(8) S US começa descentralização para valer. Jornal do CFM, Outubro/94. p.13 . 
(9) Empresas juntam forças e atacam resolução e CFM. Jornal do CFM. Fevereiro/94 . p.5 . 
(lO) Plano de Saúde: uma terra sem lei . Jornal do CFM. Janeiro/96. p.5. · 
(11) Ano da Saúde? Jornal do CFM. Março/97. p.3. 
(12) A falsa regulamentação dos planos de saúde. Medicina . Julho/ 97. p.5. 
( 13) Projeto não resolve planos de saúde. Medicina . Agosto/97. p.4. 
(14) Planos de saúde: um projeto contra a sociedade. Medicina . Novembro/97. p.20. 
(15) Denúncia : duas medicinas . Medicina . Fevereiro/ 98 . p.l. 
( 16) Planos de saúde: um projeto contra a sociedade. Medicina . Fevereiro/ 98 . p. l8 . 
(17) Editoxial. Medicina . Setembro/ 98. p.l. 
(1 8) Planos de saúde: regulamentação contra o cidadão. Medicina . Junho/ 98 . p. l. 
( 19) Saúde da família: uma solução? Medicina . Junho/ 98 . p.l7. 
(20) Manifesto- Os médicos e a saúde no Brasil: contribuições para a melhoria da assistência à saúde. 
Medicina. Dezembro/ 98. p.24. 
(21) SUS: Mobilização Necessária. Medicina . Maio/ 99. p.l. 
(22) Conselho lança campanha para salvar o SUS. Medicina. Maio/ 99. p.25 . 
(23) Esclareça aqui as suas dúvidas . Medicina . Julho/99. p. l. 
(24) Contra os abusos dos planos de saúde. Medicina . Outubro/ 2000. p. l. 
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Revelando sua posição 
regulamentação do sistema privado, o 
Presidente da Abramge procurou 
definir as atribuições que devem caber 
ao Estado e ao sistema privado de 
saúde . O primeiro deveria concentrar
se em desenvolver políticas de saúde; 
ao segundo seria reservada a prestação 
de serviços, sem excluir a ex pansão 
dos programas preventivos que as 
empresas já mantém ( 12). 
( ... )o sistema público de atendimento 
vai de mal a pior. Não obstante, 
entende-se que, sozinho, o sistema 
privado não tem condições de assumir 
toda a responsabilidade. Sua 
pmticipação deve ser a de importante 
parceiro do Estado, perinüindo-lhe 
economizm· boa parte da massa de 
recursos que, assim, poderá ser 
aplicada no saneamento básico ( 13). 

Reforma do aparelho de Estado 

Os planos e seguros saúde têm sido a 
segurança do consumidor, suprindo a 
ausência do setor público. Ainda 
assim, alguns pretendem transformá
los em vilões, quando na verdade eles 
são parceiros do Estado, parte da 
solução e nc1o do problema do 
atendimento à saúde ( 14). 

PSF como estratégia para a 
organização do SUS 

mercadoria": Nada de novo nas 
pretensões das entidades que se 
denominam defensores dos 
consumidores e dos médicos. Todos 
sabemos que pretendem cobertura 
ampla, total e inesu·ita dos plémos de 
saúde privados, credenciamento 
universal dos médicos, ausência de 
carências, etc. ( ... ) pretendem o 
impossível (15). 
Levamos ao Ministério da Saúde( .. . ) 
No nosso entendimento as exigências 
devem ser gradativas, tanto no que diz 
respeito à complexidade médica do 
ato, quanto ao custo -exorbitante e 
proibitivo em determinados 
procedimentos - que, embora não 
complexos cientificamente podem 
in viabilizar financeiramente uma 
empresa de menor porte ( 16). 
No caso de ressarcimento ao SUS, 
como é possível às empresas 
mantenedoras de planos de saúde 
ressarcir qualquer despesa que não 
sejam as de urgência na rede pública 
ou conveniada do SUS, 
desconhecendo a existência de sua 
rede própria (17). 

também, que não se agravem as 
exigências, no que diz respeito a 
coberturas e a processos burocráticos 
que tendam a encarecer o produto 
"plano de saúde". Senão, o 
consumidor, que já está enconrrando 
grandes dificuldades pm·a recorrer aos 
planos privados, ficará cada vez mai s 
distante dessa poss ibil idade, restando
Lhe como única alternativa recorrer ao 
SUS, este já enfrentando enormes 
dificuldades para atender à demanda 
atual ( 18). 
Sobre o ress;ucimento ao SUS: 
Achamos justificável tal ressarcimento 
nos casos de urgência e emergência, e 
nos demais casos desde que resultem 
de um acordo operacional entre a 
administradora dos planos de saúde e o 
órgão público que efetu~ o serviço, 
como aliás em várias entidades de 
padrão (19). 

que estabeleceu estas 
premissas é do ano de 1998. Só dez 
anos depois é que o Congresso 
Nacional aprovou legis lação específica 
para regulm· o mercado. Mas, 
estendendo suas diretrizes para regular 
também o produto, dentro da empresa. 
interferindo na atividade comercial 
(20). 
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A autodenominação Medicina Social de Grupo se refere às empresas de medicina de grupo, 
cooperativas médicas, seguro-saúde, autogestão e administradores de planos de saúde. A interpretação 
possível desta denominação é a de se referir a um setor que se localiza fora do Estado, na sociedade; 
expressa o pensamento liberal na sua essência. 

Fonte do texto transcrito 

(1) Um país espoliado. Medicina Social, Fevereiro 1990, p.3. 
(2) Defesa do beneficiário. Medicina Social, Março 1990, p.3. 
(3) O país do carnaval. Medicina Social, Fevereiro 1991, p.3. 
( 4) Medicina de grupo. Medicina Social, Janeiro 1992, p. l8 . 
(5) Do limbo ao futuro . Medicina Social, Abrill992, p.3. 
(6) IX Conferência Nacional de Saúde. Medicina Social, Agosto1992, p.3. 
(7) IX Conferência. Medicina Social, Outubro 1992, p.4. 
(8) Um dever de todos . Medicina Social, Junho 1993, p.3. 
(9) Esta é a hora. Medicina Social, Setembro 1993, p.3. 
(10) A saúde privada. Medicina Social, Novembro 1993, p.3. 
(11) Resolução não é lei. Medicina Social, Junho 1994, p.3. 
(12) Definições para a saúde. Medicina Social, Junho 1995, p.3. 
( 13) Como salvar a saúde. Medicina Social, Novembro 1995, p.3. 
(14) Saúde cada vez mais cara. Medicina Social, Agosto 1997, p.3 . 
(15) Manifesto de estranhos companheiros . Medicina Social, Agosto 1998, p.3. 
( 16) Consu : a regulamentação da regulamentação. Medicina Social, Outubro 1998, p. 3. 
( 17) Regulamentação em risco. Medicina Social, Março 1999, p.3. 
(18) A crise brasileira e os planos de saúde. Medicina Social, Julho 1999, p.3. 
(19) A doença da saúde: financiamento. Medicina Social, Agosto 1999, p.3. 
(20) Pronunciamento do Presidente da ABRAMGE no X Congresso da Associação Latino-americana 
de Sistemas Privados de Saúde- Colômbia, setembro de 2000. 
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0 QUE DIZEM OS SENHORES MINISTROS 

ALCENI GUERRA- Março 1990- Janeiro 1992 

Queremos postos de saúde e equipamentos semelhantes em todos os postos de mesmo nível 
de referência no Brasil. Para isso, discutiremos também com o CONASS e o CONASEMS os 
parâmetros e as regras para o estabelecimento dessas unidades, dessa homogeneidade de 
estrutra física e de equipamentos. 

(Discurso na Câmara dos Deputados em 26 de abril de 1990) 

A questão da gestão foi atacada desde o primeiro dia da nossa gestão. Passamos a trabalhar 
com um modelo sob novo enfoque, que é administração por objetivos. Para agilizar isso, 
estamos com grupos de trabalho estudando o problema da gerência sobre vários ângulos a 
começar pelo programa de desregulamentação e desburocratização do setor saúde, com um 
trabalho de organização e métodos que atingirá todas as unidades de saúde do Brasil. 
O SUS não pode ser conduzido dentro do romantismo em que vinha sendo conduzido o 
SUDS, onde se repassava recursos e não existia absolutamente nenhum controle e nem 
auditoria, as representações do MS nos estados terão como prioridade facilitar o trabalho do 
secretário do estado ou do município. Mas o MS e a direção do SUS reservam-se o direito de 
chegar e fazer auditoria das auditorias das secretarias de saúde, seja estadual ou municipal. 
Este poder de auditoria a lei nos dá, ou seja, um instrumento de melhor controle e avaliação 
do sistema. 

(Alceni Guerra comenta o programa de metas que seu Ministério irá implantar. Jomal do 
CFM, Junho/Julho 1990. p.3) 

Anm JATENE- Fevereiro 1992- Outubro 1992 

O grande problema do pobre não é ele ser pobre, mas o amigo dele ser pobre. Ele não tem 
amigos que falem com quem decide, não tem amigo que faça com que ele seja recebido, não 
consegue marcar audiência e não consegue fazer seu pleito prosperar. Já os que têm acesso, 
que têm amigos, que conseguem marcar audiências, estes conseguem fazer o seu pleito 
prosperar. 

(Declaração na Audiência Pública da Câmara dos Deputados sobre Programas e Metas do 
Ministério da Saúde, realizada em 30 de Abril de 1992 - Texto impresso do Departamento de 
Taquigrafia, Revisão e Redação.) 

A prioridade, no momento, é a manutenção da rede hospitalar. 
É bom que se diga que se o SUS não tiver um sistema financeiro que viabilize, vai ser um 
fracasso . Todos que estão interessados em que o SUS seja um sucesso têm que se engajar na 
mobilização para montar um sistema financeiro que suporte sua implantação. 

(Sem o FINSOCIAL saúde não funciona: afirma Adib Jatene. Jomal do CFM, Março/Abril 
1992. p.5) 
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JAMIL HADDAD- Outubro 1992- Agosto 1993 

Vamos, então, intensificar a implantação do SUS e as medidas da 9a CNS, que foi um êxito 
invulgar. Suas decisões são o meu programa de ação. 

(Haddad: modernidade é pão, saúde e educação. Jornal do CFM, Setembro/Outubro 1992. 
p.6-7) 

HENRIQUE SANTILLO- Agosto 1993- Dezembro 1994 

Temos sentido que o enfraquecimento do MS tem desfavorecido a consolidação de um 
sistema menos assistencialista e mais dedicado às ações básicas de saúde. 
Não dá para tocar açodadamente o processo de municipalização. Há sempre o risco de 
estabelecer-se um hiato, que se transforma num vazio das próprias ações de saúde. 

(Vontade de fazer. Jornal do CFM, Setembro 1993 . p.3) 

O MS está preparado para comandar uma reformulação do atual modelo em direção a um 
novo, em que serão priorizadas a promoção e a proteção da saúde, através de programas 
essenciais a serem desenvolvidos pelos estados e municípios ( .. . ) . Trata-se de conduzir um 
amplo processo de descentralização da gestão das ações e serviços de saúde, com maior 
controle social, num movimento crescente de adesão voluntária de estados e municípios 
habilitados, através de um pacto entre gestores, levando à efetiva construção do SUS. (A 
seguir apresenta os programas a serem executados descentralizadamente, começando pela 
Saúde da família) . 

(Apresentação do Plano de Ação para 1994 feita pelo Ministro Henrique Santillo ao 
Congresso Nacional em Janeiro deste ano.) 

Há seis meses e meio no Ministério posso dizer que o meu conhecimento aumentou um pouco 
a respeito dessa realidade ( ... ). Como já disse, 45 a 47 milhões de pessoas estão sendo 
atendidas razoavelmente bem, quer pelos planos de saúde privados, quer pelo seguro saúde 
estatal ou de funcionalismo público. Isso não é mau. Acho isso muito bom. É a opinião do 
MS. Agora, há 110 milhões de pessoas que não têm como recorrer a esses planos, não tenda 
para isso. ( .. . )Já estão sendo implementados o programa de interiorização de equipes médicas 
do SUS e o Programa de Saúde da Família (PSF), que pretende fixar, ainda em 1994, pelo 
menos 2.500 equipes de saúde nas periferias das grandes cidades e nos povoados de pequenos 
municípios do interior do país. Cada equipe será constituída por um médico generalista, um 
auxiliar de enfermagem, cinco ou seis agente comunitários( ... ). 

(Declaração do Ministro na Audiência Pública da Comissão de Seguridade Social e Família -
Câmara dos Deputados, em 17 de Março de 1994.) 

ADIB JATENE- Janeiro 1995- Novembro 1996 

A minha opinião pessoal é de que na área da saúde nós não temos necessidade de nenhuma 
modificação significativa na Constituição. Eu acho que o capítulo da saúde na Constituição 
foi precedido de muita discussão, a lei está estabelecida, todo o controle social já está 
montado. Nós estamos caminhando no sentido de resolver os problemas administrativos, a 
dificuldade de acesso se prende muito a restrições orçamentárias. 
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Acho que não cabe modificar os rumos que são traçados pela Constituição, pela lei e pela 
sociedade organizada. Temos que tentar implementar a municipalização, procurando trabalhar 
basicamente com a organização microrregional ( .. . ). Há alguns municípios que a dimensão 
permite que eles sejam praticamente autônomos no sistema. Em outros, como os das áreas 
metropolitanas, precisa haver a subdivisão para um planejamento adequado. 

(Jatene não quer reforma: Ministro ataca projeto de FHC e reafirma compromisso com a 
municipalização. Jornal do CONASEMS, Março/Abril 1995. p.4-S) 

CARLOS CÉSAR ALBUQUERQUE - Dezembro 1996- Março 1998 

São cinco as funções básicas do MS : definir a diversidade do perfil epidemiológico e as 
macro políticas de saúde; auxiliar os municípios e estados a realizarem suas propostas de ação 
- programas de atenção à saúde integral, prevenção, assistência e reabilitação; avaliar, e 
definir a parcela de financiamento que cabe a cada parceiro e buscar contribuições nas 
organizações não-governamentais; organizar estrutura capaz de avaliar conselhos e mensurar 
os resultados das campanhas e ações, pois os indicadores e controles implantados são pouco 
usados ou confiáveis; manter o controle dos recursos destinados à saúde da população, para 
que estes sejam bem aplicados. 

(Teledebate - realizado em 30/01/1997 e publicado no Jornal do CONASEMS, Março/Abril 
1997. p.6-7) 

Sobre se o Sistema continua público, gratuito e com acesso universal: creio que sim. Não há 
nada decidido, nem definido, não tenho qualquer orientação e não tenho opinião firmada 
sobre isso. Temos que nos preocupar primeiro com o que estou chamando de "dupla 
militância" do paciente, como resolver isso. Porque está ocupando o espaço do outro. Temos 
também a responsabilidade de encontrar uma solução para as empresas de medicina privada. 
A lei que está aí é muito complexa. Existem tantas exigências que deve cair o número de 
usuários e subir muito o prêmio. Vamos negociar isso em bases viáveis, como irão ressarcir 
esse atendimento de alto custo da rede pública. Temos algumas idéias sobre isso, que estão 
sendo estudadas. Está um pouco complicado, porque no Conselho Nacional de Saúde foram 
colocadas tantas exigências que acho que as empresas não vão poder cumprir. Isso tem que 
ser negociado com eles, até onde podem ir, até onde nós iremos. Os números em cima da 
mesa. 

(Entrevista: a reforma do SUS. Medicina, Fevereiro 1997. p.22-23) 

JOSÉ SERRA- Abril de 1998- Fevereiro 2002 

O SUS impõe-se como inexorável, devendo integrar as áreas estatal, filantrópica e privada, na 
produção dos serviços. É perda de tempo incensar ou amaldiçoar o SUS. O que precisamos é 
que funcione melhor. Aliás, esta é a síntese do nosso programa: fazer os serviços de saúde 
funcionarem melhor. 
A descentralização da execução de serviços, unificando também a sua gestão, é um requisito 
essencial para que este sistema possa funcionar. Tudo o que puder ser feito pelos municípios, 
o mais próximo dos usuários, deve ser feito por eles. O que não puder ser feito pelos 
municípios deve ser feito pelos estados. A União deve executar apenas o que os estados e os 
municípios não puderem fazer. 
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No Brasil, não pode haver cidadãos de primeira e de segunda classe, estes submetidos a um 
conformismo que os marginaliza do exercício dos seus direitos. Saber, ter consciência de que 
o serviço público deve tratar com respeito e dignidade cada um dos seus usuários é uma 
condição necessária para que estes serviços melhorem. 

(Ampliar o possível : discurso por ocasião da transmissão de cargo do Ministro da Saúde -
31/03/1998. In: SERRA, José. Ampliar o possível: a política de saúde no Brasil. São Paulo : 
HUCITEC, 2000. p.15-27) 

O modelo de atenção à saúde no Brasil está passando por uma profunda mudança de filosofia 
e de ação. Estamos invertendo a lógica anterior, que privilegiava o tratamento das doenças 
nos hospitais, pois acreditamos que o fundamental é promover a saúde da população, por 
meio de ações básicas, para evitar que as pessoas fiquem doentes. 
O principal instrumento dessa mudança é o PSF, que começou em 1994 e hoje dá assistência 
a mais de 14 milhões de pessoas ( .. . ). A esse programa soma-se a experiência dos agentes 
comunitários de saúde, que já estão presentes na vida de 40 milhões de cidadãos. 

(Novo modelo para a saúde. Jornal do CONASS, Outubro-Dezembro 1999. p.5) 

A imprensa, nesta semana, incluindo a Folha, chamou atenção para um relatório dos técnicos 
da ONU onde se afirma que os gastos públicos em saúde no Brasil beneficiam os setores 
"mais ricos" da população brasileira, em detrimento dos pobres. De fato, fez um grande 
alvoroço em tomo de uma estultice, que, aliás, vem sendo utilizada pela fina-flor do 
neoliberalismo de fora e de dentro do país para justificar o arrocho dos orçamentos da saúde. 
O corolário é simples: se é assim, transfiramos o gasto público em saúde dos "ricos" para os 
pobres que fica tudo resolvido. Para que gastar mais? 
( ... ) consideram como integrante dos setores "mais ricos" (e a imprensa sempre engole 
gostosamente essa idéia) um indivíduo que ganha, por exemplo, R$ 930,00 por mês (média do 
nono decil em 1998). O que sugerem? Cortar a hemodiálise gratuita (que custa ao SUS R$ 
1.200,00 por mês) desse sujeito sortudo? Deixar uma mulher que ganha R$ 600,00 por mês (e 
que também pertence ao nono decil "mais rico") dar à luz na calçada de uma maternidade? 

(Carta do Leitor. Folha de São Paulo: Painel do Leitor, 9 de abril de 2000) 

Na nossa perspectiva, o Estado tem e vai continuar tendo papel relevante no conjunto das 
ações de saúde do país e não apenas na saúde pública, o que seria redundante. Note-se que no 
Brasil o acesso ao tratamento gratuito de saúde é universal, mas, na prática, prevalece um 
sistema misto, público-privado, de saúde: cerca de um quarto da população brasileira é 
atendida por planos privados de saúde e três quartos pelo sistema público. 
Ao contrário da visão ultraliberal, consideramos que o mercado não tem, por si só, condição 
de nortear o conjunto das ações do país nessa área. Para começar, há um fator óbvio: 40% das 
famílias no Brasil detêm uma renda de até três salários mínimos por mês. Portanto, não 
dispõem de nenhum poder de compra a exercer no mercado. 
(Apresenta a teoria dos setores imperfeitos dentro do modelo de concorrência perfeita, com 
referências a Kenneth Arrow, para justificar a intervenção do Estado no setor privado de 
saúde.) O que acontece no setor de planos de saúde? Afora a sua importância quantitativa, o 
funcionamento desse setor, no mercado, vê-se bastante perturbado pelo mecanismo de seleção 
adversa e do moral hazard. No que se refere aos planos individuais( ... ) há uma tendência das 
empresas a atrair gente mais sadia; mas, dentre o público, quem quer associar-se aos planos 
são as pessoas com maior potencial de doenças. Essa tensão produz grandes distorções na 
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operação do mercado. Já o moral hazard é o fenômeno pelo qual um~ pessoa aumenta seu 
consumo pelo fato de que não paga (ou paga pouco) pelo acréscimo de bens ou serviços que 
recebe. ( .. . ) No caso brasileiro um expediente das empresas de planos de saúde para se 
protegerem dos efeitos de ambas as distorções tende a ser a desinformação aos seus 
associados, ao menos no caso dos planos individuais. Trata-se de um fenômeno universal, 
porém mais sério no Brasil. Outro expediente é o da cadeia da felicidade: são cobradas 
baixíssimas contribuições dos jovens, a fim de atraí-los cedo; em troca, são elevadíssimas as 
mensalidades dos mais idosos que, muitas vezes, se vêem obrigados a largar os planos -
justamente quando mais precisam deles - ou, então, a passar privações para mantê-los. 
Por isso tudo, começamos a exercer uma regulação nesse mercado, a partir de uma lei 
moralizadora, que, entre outras coisas, obriga a uma oferta mínima de serviços nos novos 
contratos, criando assim um mecanismo automático de transparência e comparação entre 
produtos; essa lei limitou também a utilização do dispositivo das "doenças preexistentes" para 
negar ou suspender tratamentos, circunstância que dependia apenas da alegação das empresas. 
Elas passaram a ter o ônus da prova, sem a qual não pode haver a negativa ou a suspensão. 
Foram limitadas, ainda, as diferenças entre as maiores e as menores prestações, segundo 
faixas etárias extremas. ( ... ) Na prática, persegue-se reforçar a defesa dos consumidores - o 
lado fraco desse jogo - e induzir as empresas a aumentarem sua seriedade, economicidade e 
eficiência. 
Talvez não tenha sido realizado no mundo, por unidade de tempo, um processo de 
descentralização tão impactante quanto na área de saúde no Brasil. ( ... ) Não estamos 
transferindo apenas a execução formal dos serviços, mas também a capacidade de compra 
desses serviços, para que se possa obter mais eficiência no sistema. Por isso, todos os 
municípios recebem hoje uma transferência mínima per capita de recursos para subsidiar seus 
serviços de atenção básica e 520 deles, que cobrem 40% da população brasileira ( ... ), estão 
recebendo, agora, diretamente, os recursos financeiros para cobrir os gastos hospitalares do 
SUS. 
Na área da promoção e da assistência, grande ênfase tem sido dada ao PSF ( ... ). É um 
programa municipal, mas o Governo Federal subsidia cada equipe e define os critérios de 
organização do programa. Em certos lugares, as contratações de pessoal são feitas por 
intermédio de fundações ou entidades não lucrativas, mediante contratos privados de trabalho, 
evitando-se, portanto, o regime de trabalho do funcionalismo público, a fim de dar mais 
flexibilidade ao sistema. 
Ainda na perspectiva de melhor organização da área da saúde, estamos implementando um 
"cartão único de saúde", destinado a todos os cidadãos. Sendo um cartão inteligente, permitirá 
encurtar filas de espera por atendimentos, economizar exames médicos( ... ), diminuir fraudes, 
obter ressarcimento dos planos de saúde em relação a serviços prestados pelo sistema público 
a pessoas associadas desses planos, fazer compensação automática a municípios ou estados 
por atendimentos de cidadãos residentes em outros municípios ou estados. 

(A política de saúde no Brasil: conferência feita no Banco Interamericano de 
Desenvolvimento- 11/04/2000. In: SERRA, José. Ampliar o possível: a política de saúde no 
Brasil. São Paulo: HUCITEC, 2000. p.28-52) 

Quem diria que a indolência burocrática, um dos defeitos tão sublinhados pelos excelentes 
relatórios anuais do Banco Mundial sobre o desenvolvimento no mundo, acometeria também 
o departamento de estudos e pesquisas do próprio Banco? Se não for assim, como explicar os 
equívocos referentes à saúde em nosso país no último trabalho desse departamento, 
"Atacando a pobreza no Brasil"? 
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Há cerca de seis meses criticávamos na Folha de São Paulo um relatório da ONU sobre os 
gastos públicos em saúde no Brasil. Pois não é que o mesmo estudo, afirmando que estes 
gastos beneficiam os mais ricos em detrimento dos mais pobres, reaparece agora no trabalho 
do Banco Mundial? Textualmente, segundo os técnicos do banco: "os gastos com a saúde têm 
sido contraditoriamente endereçados aos menos pobres". 
Essa tese em relação à saúde não é inocente, pois procura fundamentar a idéia de que não é 
preciso destinar mais recursos ao setor - bastaria redirecioná-los, subtraindo assistência 
médica gratuita dos "ricos" para entregá-la aos pobres: um Robin Hood sanitário. Mais ainda, 
de acordo com esse ideário de corte neoliberal, poder-se-ia até cortar em termos absolutos os 
atuais gastos em saúde, pois a correta "focalização" garantiria a proteção dos carentes. 

(Atacando a indolência. Folha de São Paulo, 14 de novembro de 2000.) 
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DOCUMENTOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 
UM POUCO DA HISTÓRIA OFICIAL 

1993 

MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE: A OUSADIA DE CUMPRIR E FAZER 
CUMPRIR A LEI- Texto que integra o documento "Descentralização do SUS : prioridades do 
MS " elaborado pelo Grupo Especial para a Descentralização (GED/MS); publicado na 
Revista Saúde em Debate, n.38, p.4-17. 

O MS assume como prioridade absoluta nesta gestão, o cumprimento dos dispositivos legais 
que regulam a implantação do SUS. 
Para tanto foi constituído, no âmbito da Secretaria Executiva do MS, o GED, com objetivo de 
elaborar propostas que viabilizem o aprofundamento do processo de implantação do SUS, 
priorizando a descentralização. 
( ... )o GED explícita alguns pressupostos: a descentralização tem que ser compreendida como 
um processo de transformação _que envolve redistribuição de poder, redefinição de papéis das 
três esferas de governo, reorganização institucional, reformulação de práticas, o 
estabelecimento de novas relações entre os níveis de governo e controle social; ( ... )o processo 
de transformação do sistema de saúde não comporta rupturas bruscas, que desorganizem as 
práticas atuais antes que se instaurem novas. Assim, um período de transição será 
imprescindível, ao longo do qual coexistirão estruturas e instrumentos que, em prazo definido, 
se reorganizarão, de modo a que as novas substituam as antigas, sem que se observe solução 
de continuidade na atenção à saúde da população. 
Descentralização das ações de assistência à saúde - A transformação da situação atual na 
situação demarcada pelo arcabouço do SUS, requereu o desenho de um processo de transição, 
no qual medidas de caráter inovador atingem todos os estados e municípios em diferentes 
graus de intensidade, compatíveis com a sua própria vontade e capacidade de absorver 
responsabilidades gerencias e políticas. Este modo de agir dá lugar, de imediato, a um quadro 
intermediário em que os gestores poderão ter ampliado o seu espaço de governabilidade em 
relação à sua missão precípua. Esta situação intermediária consiste na convivência de três 
sistemáticas diferentes de relacionamento entre as três esferas de governo, cujas 
características essenciais, no que se refere ao relacionamento financeiro com o INAMPS. 
Resumidamente, podemos dizer que estas três sistemáticas de relacionamento (transicional 
incipiente, transicional parcial e transicional semiplena) representam situações progressivas 
de gestão de estados e municípios sobre o SUS, convivendo simultaneamente. 

1994 

PROGRAMA DE I.NfERIORIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PISUS. Texto oficial do 
Ministério da Saúde, divulgado em Janeiro de 1994. (Mimeografadol 

· Ainda que a Constituição Brasileira assegure que todos os cidadãos têm "direito à saude", 
sabemos da existência de no mínimo 30 milhões de brasileiros que se encontram excluídos 
deste direito . ( ... )O pólo de exclusão mais primário deles é o de regiões e municípios que não 

2 Os grifos que se encontram na transcrição deste texto são da autora. 
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dispõem de nenhum tipo de serviço de saúde. ( ... ) São, na maioria das vezes, municípios que 
não dispõem de renda pública suficiente para pagar aos profissionais( ... ). 
Princípios e fundamentos da proposta - Estamos em nova época, com princípios 
constitucionais em defesa do direito universal à saúde: a descentralização, a responsabilidade 
tripartite das três esferas de governo, a gestão única em cada esfera de governo, a 
democratização da gestão e a participação popular. É toda uma legislação de suporte de 
reforma do Estado. A proposta ora apresentada insere-se neste contexto. Estamos partindo 
para uma solução de co-participação das três esferas de governo tendo como base a 
municipalização. ( ... ) Não estamos defendendo apenas a interiorização do profissional 
médico, mas sim uma equipe mínima de saúde, com suporte através de uma pequena 
unidade de saúde com instalações mínimas e equipamentos essenciais. ( ... ) Não é um 
programa paralelo e descolado do restante: faz parte integrante da descentralização e da 
municipalização. 
O PISUS tem quatro subprogramas: 
O subprograma de unidades de pronto atendimento garante em cada um dos municípios uma 
unidade de saúde que ofereça suporte às ações de saúde. Esta unidade deverá oferecer 
condições mínimas essenciais ao trabalho de saúde (segue uma descrição detalhada destas 
condições). 
O subprograma de interiorização do médico - Ao gestor municipal serão garantidos recursos 
financeiros mínimos essenciais para que arque com as despesas de pagamentos de 
honorários- no mínimo CR$ 1.452.000,00. 
O subprograma de interiorização do enfermeiro - A proposta de se assegurar na equipe 
mínima de interiorização o enfermeiro é para que ele possa além das suas atividades, 
supervisionar a formação e o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde. Garantia de um 
salário de, no mínimo, CR$ 328.000,00. 
O subprograma de Agente Comunitário de Saúde - O documento descreve as condições e pré
requisitos do mesmo. 

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. Texto oficial do Ministério da Saúde, divulgado em 
Fevereiro de 1994. (Mimeografadoi 

Apresentação - O Programa de Saúde da Família - PSF, tem como propósito colaborar 
decisivamente na organização do SUS e na municipalização da saúde, implementando os 
princípios fundamentais da universalização, descentralização, integralidade e participação da 
comunidade. Atenderá principalmente os 32 milhões de brasileiros incluídos no Mapa da 
Fome do IPEA, expostos a maior risco de adoecer e morrer e na sua maioria sem acesso 
permanente aos serviços de saúde. Ao contrário do modelo tradicional, centrado na doença e 
no hospital, o PSF prioriza as ações de proteção e promoção à saúde dos indivíduos e da 
família ( .. . ). Para a efetiva implantação do PSF, as equipes do Programa deverão ter 
asseguradas as condições necessárias para o desenvolvimento das ações preconizadas, 
especialmente material, equipamentos, medicamentos e remuneração diferenciada dos 
profissionais. 
A seguir o documento normatiza detalhadamente todos os passos que devem ser seguidos 
para implantação e execução do programa. O Anexo 1 define as formas possíveis para a 
contratação das equipes: pela administração direta através de processo seletivo ou concurso 

3 Os grifas que se encontram na transcrição deste texto são da autora. Qual a relação entre este texto e o anterior, 
divulgados com um mês de diferença? Este documento foi elaborado em reunião realizada no flnal de dezembro 
de 1993, com a presença de profissionais do Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição 
(incluindo seu mentor inicial - Carlos Grossman), de profissionais do MS, representantes da OPAS e UNICEF, 
assim como do CONASEMS e do CONASS. 

XXXV 



público; através de entidades filantrópicas por intermédio de convento específico a ser 
firmado entre o município e a instituição; por cooperativas de saúde criadas no município para 
esta finalidade e contratada pelo município para prestação de serviço ao Programa e 
obedecida a legislação vigente. Inclui uma tabela com custo/mês de cada profissional : US$ 
2.500,00 para o médico; US$ 1000,00 - considerando uma enfermeira para cada cinco 
equipes, US$ 300,00 para a auxiliar de enfermagem e US$ 200,00 para cada um dos cinco 
agentes comunitários de saúde. O custo total por equipe de saúde seria, assim, de US$ 
4.000,00. 

1997 

0 ANO DA SAÚDE NO BRASIL: AÇÕES E METAS PRIORITÁRIAS. Texto oficial do Ministério da 
Saúde, divulgado em Março de 1997. (Mimeografado) 

A missão institucional do MS é promover a saúde da população mediante a integração e a 
construção de parcerias com os órgãos federais, as unidades da Federação, a iniciativa privada 
e a sociedade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para o exercício pleno da 
cidadania. 
O primeiro item do Documento- "Vencendo os desafios estruturais" -começa pela afirmação 
do envolvimento do MS na discussão da PEC da Saúde - Além da indispensável participação 
de todos, o esforço para manter e recuperar a saúde no Brasil depende de verbas, de dinheiro. 
O Congresso Nacional já está analisando uma proposta de emenda constitucional para garantir 
a implantação de um modelo estável de financiamento, com a aplicação regular de recursos 
federais, dos estados e dos municípios. 
O desafio seguinte se refere à descentralização - O Ministério da Saúde não pode resolver 
todos os problemas sozinho. É fundamental contar com a participação dos governos estaduais 
e das prefeituras, que devem assumir integralmente a coordenação e a execução dos serviços 
de saúde. 
Entre as "Ações e metas prioritárias" encontra-se o PSF - Será ampliado o PSF. Hoje, 847 
equipes de médicos, enfermeiros e auxiliares cuidam da saúde de 850 mil famílias, às quais 
levam desde vacinas e noções de saúde até consultas e tratamento primário. Este programa 
passará a contar com 3.500 equipes, atuando em 700 municípios para prestar atendimento a 
3,5 milhões de famílias. 
A meta é ter 3.300 municípios na modalidade gestão do atendimento básico e 700 municípios, 
de médio e grande porte, habilitando-se à condição de gestão plena do sistema. 
Consta, ainda, um item sobre planos de saúde- Quase 38 milhões de brasileiros pagam planos 
e seguros de saúde, mas a maioria deles não cobre as despesas com os procedimentos de alta 
complexidade. O MS está atento a esse problema e vai passar a participar, juntamente com o 
Ministério da Fazenda, da regulamentação e da fiscalização dos planos de saúde. Está 
constituída uma equipe de estudos para que, em 60 dias, apresente uma solução para garantir 
que os planos de saúde vão cobrir todas as despesas, com todos os tipos de doenças, para 
determinar como vai ser feito o ressarcimento dos serviços prestados pelo Governo aos 
clientes dos planos, para disciplinar as relações entre os planos e seus usuários, para melhorar 
a qualidade dos serviços, coibindo os abusos existentes como preços exorbitantes, carências 
exageradas e a não cobertura de determinadas despesas. 

SAÚDE DA FAMÍLIA: UMA ESTRATÉGIA PARA A REORIENTAÇÃO DO MODELO ASSISTENCIAL. 
Texto oficial do Ministério da Saúde, divulgado em 1997 [ s. m.]. (Mimeografado )4 

4 Os grifos que se encontram na transcrição deste texto são da autora. 1" edição, com 5.000 exemplares em 1997; 
2• edição, em 1998, mais 3.000 exemplares 
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Introdução - A estratégia utilizada pelo PSF visa a reversão do modelo assistencial vigente. 
Por isso, sua compreensão só é possível através da mudança do objeto de atenção, forma de 
atuação e organização geral dos serviços, reorganizando a prática assistencial em novas bases 
e critérios. Essa perspectiva faz com que a família passe a ser o objeto precípuo de atenção, 
entendida a partir do ambiente onde vive. Mais que uma delimitação geográfica, é nesse 
espaço que se constróem as relações intra e extrafamiliares e onde se desenvolve a luta pela 
melhoria das condições de vida - permitindo, ainda, uma compreensão ampliada do processo 
saúde/doença e, portanto, da necessidade de intervenções de maior impacto e significação 
social. As ações sobre esse espaço representam desafios a um olhar técnico e político mais 
ousado, que rompa os muros das unidades de saúde e enraíze-se para o meio onde as pessoas 
vivem, trabalham e se relacionam. ( .. . ) Outro equívoco - que merece negativa - é a 
identificação do PSF com um sistema de saúde pobre para os pobres, com utilização de baixa 
tecnologia. Tal assertiva não procede, pois o Programa deve ser entendido como um 
modelo substitutivo da rede básica tradicional - de cobertura universal, porém 
assumindo o desafio do princípio da eqüidade - e reconhecido como uma prática que 
requer alta complexidade tecnológica nos campos do conhecimento e do 
desenvolvimento de habilidades e de mudanças de atitudes5

. 

O restante do Documento normatiza, de modo detalhado, os procedimentos em cada nível de 
governo. Normatiza, inclusive, de que modo deve ser feito o processo seletivo. Deixa aberto, 
convenientemente, que cada município decidirá sobre a modalidade de contratação de seus 
profissionais. 

2000 

SUS: DESCENTRALIZAÇÃO. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. 

A análise do processo de mudança na área de saúde mostra uma opção pelo gradualismo na 
implementação dos novos princípios na medida que não se pode promover, nos serviços de 
saúde, uma ruptura que possa ameaçar a continuidade da prestação de serviços, pois são 
fundamentais à sociedade. 
Pode dizer que, dos princípios organizacionais/operativos, a descentralização é a que mais 
diretamente diz respeito ao nível central de governo, pois cabe a este nível cumprir as formas 
encontradas para repartir seu poder, sem deixar de garantir o cumprimento de suas 
responsabilidades em relação à saúde. Tanto a regionalização e hierarquização da rede como a 
participação social, estão muito mais afetas a iniciativas, a entendimentos e a ações de estados 
e municípios, sem eximir, evidentemente, o apoio da União. 
( ... ) a partir do começo de 1998, foram desencadeados programas e ações, emanadas da 
União, através do MS, que colocaram em prática o princípio da descentralização e 
provocaram um salto qualitativo sem precedentes( ... ). 
A noção de descentralização traz, em si, um potencial conflituoso. No caso do sui generis 
federalismo brasileiro, mais complicado ainda fica o processo: repartir poder e 
responsabilidade requer, primeiramente, o amadurecimento político em tomo de pactos entre 
os entes federados. Importante lembrar que o dever para com a saúde foi instituído como 
sendo do Estado em seus três níveis de governo, sem também eximir a sociedade de sua 
responsabilidade. Para cumprir esse dever, algumas formas vêm sendo adotadas onde a cada 
nível de governo são atribuídas tarefas específicas a executar. 

5 Observe-se como o "rrúnimo essencial" se transforma na retórica da "alta complexidade" em pouco mais de três 
anos. 
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(Sobre a NOB 96) Composto de duas partes, uma fixa e outra variável, o PAB representa uma 
forma de se promover a descentralização sem que o MS exima-se de sua responsabilidade. Ao 
mesmo tempo, incentiva os municípios a assumirem o controle do SUS local e condiciona o 
repasse permanente e regular de recursos à garantia de ações e serviços de saúde à população. 

SUS: PRINCÍPIOS E CONQmSTAS. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. 

A vinculação de recursos para a saúde é novidade, porém, fruto de uma longa discussão no 
Congresso Nacional onde seus defensores saíram vitoriosos. A PEC 29 cria um cenário de 
estabilidade financeira e afasta a possibilidade de colapso ou descontinuidade no setor. 
(Sobre a universalidade) ( ... ) não que dizer somente a garantia imediata de acesso às ações e 
aos serviços de saúde. A universalização, diferentemente, coloca o desafio de oferta desses 
serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, todavia, enfatizando ações 
preventivas e reduzindo o tratamento a agravos. 
(Sobre a eqüidade) Reduzir disparidades regionais e sociais significa a busca de maior 
equilíbrio. Fator determinante para tanto é a política adotada para a incorporação tecnológica 
e o investimento estratégico e prioritário no combate de situações agudas ou extremas. Isso 
significa dizer que o planejamento das políticas tem tomado como estratégia a elevação de 
todos a um patamar mínimo( ... ) . Um bom exemplo disso são as ações e os serviços voltados à 
atenção básica. 
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0 BANCO MUNDIAL E A RECONFIGURAÇÃO DO CAMPO 

DAS AGÊNCIAS INTERNACIONAIS DE SAÚDE 

O Banco Mundial nasce da pactuação entre os aliados (principalmente entre os 

governos dos EUA e da Grã-Bretanha) em Breton Woods. As regras para o funcionamento 

desta organização de apoio ao desenvolvimento incluíram um dispositivo de captação de 

recursos junto aos mercados financeiros às mais baixas taxas de mercado. Isto seria 

possibilitado graças a "um sistema de três garantias: a primeira relativa à qualidade técnica e à 

rentabilidade dos projetos ou programas; a segunda relativa aos compromissos dos governos 

de arcar com as dívidas e os juros pactuados com o Banco, independemente do sucesso do 

projeto ; e a terceira relativa aos compromissos dos países membros (com destacada 

importância para os que detinham maior quantidade de capital subscrito) de mobilizar o 

capital retido em seu poder em caso de necessidade para fazer frente aos compromissos 

assumidos pelo Banco junto aos investidores" (Mattos, 2000, p.213-216). No início dos anos 

60 o Banco cria a Agência de Desenvolvimento Internacional, que passa a captar recursos 

diretamente dos governos dos países mais desenvolvidos e os empresta sem juros. No final 

desta década o Banco se expande, com "a introdução de dispositivos gerenciais de incentivo à 

elaboração de projetos, passando a ter uma atitude mais agressiva de captação de recursos". 

No final da década de 70 começam os "empréstimos de ajustes estruturais" , resultado da 

pressão de alguns segmentos no interior do Banco, insatisfeitos com as respostas ao modelo 

de diálogo político; assim como da inflexão da economia americana que, ao elevar as taxas de 

juros, reduz a liquidez nos mercados financeiros internacionais e agrava a dívida externa de 

muitos países. Ficaria, assim, ameaçada a segunda garantia dos empréstimos aos países, o que 

leva a uma "reinterpretação da noção de condicionalidade - a oferta de recursos passa a ser 

utilizada para tentar convencer os governos a alterar os rumos de sua política". No final da 
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década de 80, com a dissolução dos regimes do leste europeu, as inflexões do fluxo de capital 

em direção a alguns países em desenvolvimento, as críticas aos programas de ajuste e as 

análises que reconhecem a ineficiência do modelo de condicionalidade, cresce a ênfase no 

diálogo político, tanto com os governos quanto entre as organizações internacionais - é 

introduzida a ênfase na governança e no combate à pobreza. Neste contexto, as agendas para 

as políticas de saúde parecem corresponder a uma estratégia de consolidação de uma nova 

área de atuação e, ao mesmo tempo, a uma forma de obter "maior controle sob os recursos 

financeiros que são direcionados para os países em desenvolvimento" (Mattos, 2000, p.213-

216). 

A OMS é uma agência especializada das Nações Unidas; além dos recursos 

provenientes das contribuições dos países membros também conta com doações voluntárias, 

principalmente de governos. O OMS se relaciona diretamente com as organizações 

responsáveis pela formulação das políticas de saúde, enquanto as decisões dos governos sobre 

o destino e o volume de recursos não orçamentários que aportarão à OMS se dá no âmbito da 

formulação de sua política externa (Mattos, 2000). A UNICEF é um fundo, também das 

Nações Unidas, que obtém recursos a partir de doações voluntárias governamentais 

(principalmente), não-governamentais e do setor privado. É notória a dependência das Nações 

Unidas da regularidade dos repasses feitos pelos governos para o seu orçamento. Notícias 

recentes apontavam para a dívida do governo norte-americano para com a ONU, chegando 

quase ao ponto de perder o poder de voto na Assembléia Geral no final do governo Clinton. 

Embora o Banco Mundial e o FMI façam parte do sistema das Nações Unidas, o 

acúmulo de recursos financeiros lhes confere status e mandatos particulares. 

Até fins da década de 80 a referência internacional no campo da saúde era, 

indiscutivelmente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e, para os países da América 

(principalmente latina), sua representação - a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). 
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A OMS defendia a estratégica da Atenção Primária em Saúde (APS), com caráter de 

universalidade ("saúde para todos no ano 2000" era a sua marca), na qual os governos tinham 

centralidade como financiadores e também como executores. O próprio Banco Mundial 

seguia as diretrizes da ONU. Em um documento de 1980, destinado a orientar quais 

elementos deveriam estar presentes em projetos de saúde a serem financiados pelo Banco, 

encontra-se referências explícitas ao modelo da APS, com um único adendo- a priorização de 

ações de planejamento familiar (World Bank, 1980). 

A UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância - exercia uma enorme 

influência, naquele momento, especificamente na área da saúde da criança, tendo tido um 

papel fundamental na redução da mortalidade infantil nos países mais pobres graças à difusão 

da tecnologia de reidratação oral conhecida como "soro caseiro". Desde o lançamento de sua 

campanha para a sobrevivência infantil, em 1980, defendia intervenções baseadas em um 

conjunto restrito de técnicas de intervenção - a já mencionada reidratação oral, o aleitamento 

materno, a imunização e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças 

(Mattos, 2000). É interessante ressaltar que a UNICEF, no final da década de 80, desenvolve 

uma série de estudos sobre o impacto dos ajustes estruturais, prescritos pelo Banco Mundial e 

pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), sobre as crianças. Como resultado destes estudos 

passa a propor o "ajuste com face humana". 

O Banco Mundial, embora realizasse empréstimos para o financiamento de projetos na 

área de população (desde 1970), nutrição (desde 1976) e saúde (desde 1981), não participava 

dos debates sobre o conteúdo das políticas de saúde (Mattos, 2000). O ano de 1987 marca o 

ingresso formal do Banco neste campo. Mais que isto, marca o início de uma estratégia que o 

levaria a ocupar uma posição hegemônica, vindo a se constituir no grande formulador e 

definidor do conteúdo das prescrições das agências internacionais que, cada vez mais, 

reproduzem as orientações do Banco, ainda que com alguma divisão de tarefas. 
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A entrada do Banco Mundial no campo da saúde 

Segundo Mattos (2000) a publicação do documento Financing Health Services in 

Developing Coutries: an agenda for reform marca o início da atuação mais expressiva do 

Banco na oferta de idéias no campo da saúde. A agenda para os países em desenvolvimento 

pode ser sintetizada na redução da participação do Estado no financiamento dos serviços de 

saúde, no fortalecimento dos setores não-governamentais ligados à prestação dos serviços e 

na descentralização dos sistemas públicos de saúde. O documento também se dirige às 

organizações internacionais que emprestam ou doam recursos financeiros para estes países, 

defendendo uma maior coordenação entre as mesmas com o objetivo de reduzir diferenças nas 

orientações (World Bank, 1987). Mattos (2000) mostra evidências de que o diálogo 

empreendido pelo Banco sobre suas sugestões de política de saúde incluía a OMS e a 

UNICEF (que, ainda que não se dedique à saúde tem interfaces com esta), além de outras 

organizações internacionais neste campo. Tanto OMS quanto UNICEF não podem ser 

consideradas como organizações financiadoras ou doadoras. No entanto, ambas mantém laços 

estreitos com estas e poderiam ser consideradas, até aquele momento, como as organizações 

com legitimidade para orientar o conteúdo das intervenções, do ponto de vista técnico

operacional. 

Voltando ao conteúdo do documento de 1987 é interessante acompanhar as 

justificativas para sua proposta central - a redução da responsabilidade do Estado no 

financiamento da saúde. Após afirmar a impossibilidade da universalidade1 o documento 

enfatiza a transição demográfica e epidemiológica, que está ocorrendo nos países em 

desenvolvimento, como justificativa para a impossibilidade da continuidade do padrão de 

intervenção estatal desenvolvido até então e inspirado, na maioria deles, na estratégia de 
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Atenção Primária em Saúde proposta pela OMS em 19782
. Para desenvolver sua nova 

proposta são identificados dois tipos de serviços: básicos e convencionais. Este últimos se 

referem ao conjunto de serviços que não contribuiriam para os ganhos no nível de saúde, na 

medida em que se referem a cuidados aos indivíduos e que não apresentam externalidades. O 

argumento que permite a construção da alternativa incorpora a definição de bens públicos e de 

bens meritórios. Os primeiros são aqueles que, ainda que apropriados individualmente - como 

a cura de uma doença transmissível, têm um impacto sobre a saúde. Já os bens meritórios 

seriam aqueles aos quais todos os cidadãos têm direito, representando um conjunto de valores 

partilhado por cada comunidade. Segundo o raciocínio construído ao longo do texto, a 

preservação da cobertura em serviços básicos e a satisfação da demanda crescente por 

serviços convencionais só poderia ocorrer se houvesse aumento nos gastos públicos em saúde, 

o que seria absolutamente incoerente com a política que o Banco e o FMI recomendavam ao 

longo dos anos 80. Assim, a alternativa oferecida aos governos é nada menos que abandonar a 

responsabilidade pelo financiamento dos serviços convencionais. Ou seja, caberia a estes 

financiar apenas os serviços que produzem bens públicos e bens meritórios (World Bank, 

1987). 

No entanto, a visão sobre a impossibilidade de que o Estado, através de sua 

intervenção direta, continuasse promovendo ganhos em saúde, como havia acontecido nas 

últimas duas décadas, não foi completamente aceita pelas organizações internacionais a que se 

1 "A abordagem mais comum para a atenção à saúde nos países em desenvolvimento tem sido tratá-la como um 
direito de cidadania e tentar prover serviços gratuitos para todos. Esta abordagem usualmente não funciona." 
(World Bank, 1987, p.3) 
2 A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, realizada em Alma-Ata, em 1978, organizada 
em parceria pela OMS e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), define as orientações para a 
reformulação dos sistemas nacionais de saúde tendo em vista a meta de "Saúde para todos no ano 2000" 
(OMSIUNICEF, 1979). No ano seguinte o Conselho Deliberativo da Organização Pan-Americana de Saúde 
aprova, para os países das Américas, recomendações quanto às estratégias para atingir este objetivo (OP AS, 
1980). Entre essas destacam-se: o estabelecimento de níveis hierarquizados de atenção a partir da noção de 
tecnologia apropriada para a solução de cada problema de saúde, minimizando o custo social da satisfação do 
conjunto de necessidades da população; e a atenção primária, como estratégia central, implicando na organização 
de serviços na base do sistema. Ao Estado caberia, nessa proposta, não apenas a coordenação e o fmanciamento , 
mas também a execução de serviços. 
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dirigia. Mattos (2000) reproduz os principais argumentos do debate, ocorrido em uma mesa 

redonda organizada pela Academia Americana de Artes e Ciências, entre uma das autoras do 

documento de 1987 - Nancy Bridsall, James Grant da UNICEF, e Lincoln Chen do Centro 

Harvard de Estudos sobre População e Desenvolvimento e da Fundação Rockfeller. Grant 

recusa a premissa do pessimismo afirmando que ainda existe muito espaço para o 

desenvolvimento de tecnologias para melhorar o estado nutricional e a saúde com baixo custo 

financeiro e político e que, além disso, a melhoria da capacidade de comunicação com a 

maioria dos pobres dentro do mundo subdesenvolvido permitiria introduzir mudanças 

comportamentais. Chen, por sua vez, toma o conjunto de pessoas não cobertas pelas 

tecnologias eficazes de baixo custo não como demonstração das dificuldades em implantar a 

atenção primária, mas para mostrar que ainda há muito por fazer. "Os sucessos em países em 

desenvolvimento têm sido precisamente naquelas sociedades que adotaram políticas 

governamentais fortes e investimentos do setor público em serviços de saúde." Acrescenta, 

ainda, que nos casos de melhoria da saúde a maioria dos investimentos não foi 

necessariamente na prevenção e promoção da saúde. "Em vez disto, tem havido investimento 

substacial em serviços curativos e hospitalares." (Chen apud Mattos, 2000, p.253). 

Face à impossibilidade de um consenso mínimo em tomo das premissas do documento 

de 1987 o Banco abandona, aparentemente, o argumento da incapacidade do Estado e dirige 

suas pesquisas para o argumento da transição demográfica. Um texto técnico (sic) produzido 

segundo esta orientação trata, especificamente, do caso brasileiro. 

O documento preparado especialmente para fazer recomendações para a reorganização 

dos serviços de saúde no Brasil, em 1989, pode ser considerado como uma aplicação prática 

do ideário prescrito no documento de 1987. Este texto, denominado Adult Health in Brazil: 

adjusting to new challanges (World Bank, 1989a), tinha um título mais honesto na sua versão 

inicial: Health Policy in Brazil: adjusting to new challanges (World Bank, 1989b). O foco 
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central se dirige para os desafios que o sistema de saúde do Brasil teria que enfrentar nas 

próximas décadas, como conseqüência do envelhecimento da população - transição 

demográfica, do aumento das doenças crônico-degenerativas - transição epidemiológica, e dos 

casos de AIDS - novos problemas. Soma-se a esse quadro o impacto financeiro decorrente da 

universalização da cobertura instituída pela Constituição de 1988. A única solução que resta, 

segundo o Banco, é "produzir mais com menos" ou, em outros termos, tomar "a provisão de 

serviços de saúde financiada com recursos públicos mais eficiente internamente" . Pelas partes 

transcritas a seguir percebe-se, facilmente, que os técnicos do Banco deixam de argumentar 

em torno das incapacidades do poder público em abstrato, para "mostrar" suas dificuldades e 

apontar outros caminhos. Ou seja, partindo de premissas supostamente verdadeiras, o Banco 

toma a sua tese como dada e parte diretamente para as prescrições. A seguir se reproduz 

algumas partes do receituário contido no texto do Capítulo III-4: Efficiency in the public 

sector (World Bank, 1989a, p.Ch34, p.l-10). 

"O dilema fundamental do setor saúde no Brasil é como enfrentar o aumento da 
demanda com recursos limitados. Um problema central é que, enquanto os custos dos 
serviços estabelecidos aumentam, se torna cada vez mais dificil redirecionar os 
recursos para as necessidades mais prioritárias (aumentar o acesso de grupos 
desprivilegiados a serviços de melhor qualidade, incluindo tecnologia de alto custo). 
Assim, a principal tarefa no Brasil é encontrar meios para conter os custos da atenção 
médica. 
Pela experiência do Brasil, e de outros países, está claro o que o setor público deve 
fazer e o que faz bem, e o que o setor privado deve fazer e faz bem. O papel 
fundamental do setor público é definir políticas de modo que a saúde dos brasileiros 
seja protegida e melhorada. O setor público tem um papel virtualmente exclusivo de 
regulação, promoção e educação, e um papel central no financiamento . A provisão dos 
serviços deve ser feita por qualquer organização que, dentro da política definida pelo 
setor público, ofereça-os do modo mais eficiente. 
O setor público, no Brasil de hoje, é mal dirigido e inefetivo. Devota relativamente 
pouca atenção e recursos para sua função central, que é a de regular, promover e 
educar. Por outro lado, na área em que devota a maior parte de sua atenção - a 
provisão de serviços - tem um desempenho pobre e ineficiente. Em parte por causa da 
ausência de uma política apropriada e porque os provedores privados são de baixa 
qualidade e alto custo. 
Qual, então, deve ser uma configuração público/privada apropriada para o Brasil nos 
anos 90? O setor público tem uma tarefa enorme, tanto como definidor das 'regras do 
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jogo' quanto como provedor de serviços. Primeiro, mais investimento precisam ser 
feitos no setor público na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Segundo, 
com relação à provisão de serviços de saúde pessoais, o setor público tem que definir 
as regras de modo que os recursos disponíveis para o setor sejam maximizados e, 
dados estes recursos, que todas as pessoas tenham o melhor serviço possível. 
O setor privado não tem voluntariamente provido adequada atenção à saúde para os 
pobres, e não vai fazê-lo autonomamente. O setor público pode enfrentar este 
problema de dois modos. A resposta característica (compreensível) é que tais serviços 
precisam ser providos diretamente pelo setor público. Entretanto, também é possível 
que as pessoas pobres possam ter melhores serviços se o setor público imitar o setor 
industrial brasileiro moderno ou o sistema de saúde canadense. O setor industrial 
moderno (em São Paulo, especialmente) acha mais eficiente contratar a provisão de 
serviços de saúde das empresas de medicina de grupo ( .. . ). Similarmente, no Canadá, 
os governos provinciais contratam a provisão de serviços para pacientes ambulatoriais 
e hospitalares de provedores privados em competição. 
( ... ) O setor público deve monitorar a qualidade da atenção médica dada por estes 
provedores, e deve prover os consumidores em potencial com informações objetivas 
sobre os custos, beneficios e limites dos diferentes grupos de planos de saúde. 
(No item Decentralization) O passo final na descentralização é o empowerment dos 
usuários e seu envolvimento no processo decisório. Esta não é uma tarefa fácil , sendo 
especialmente difícil onde, como no Brasil, a cultura política de centralismo 
paternalista tem encorajado as comunidades a esperar que possam se tomar 
beneficiários de equipamentos e serviços públicos gratuitos. O empowerment das 
comunidades também significa que estas tem que aprender sobre a alocação e o uso 
racional dos recursos. ( ... ) uma ferramenta essencial para o estabelecimento de 
prioridades é cobrar dos usuários pelos serviços utilizados, seja diretamente seja 
através de taxas locais. 
(No item Modernizing management practices) Talvez seja mais lógico ir diretamente 
para um sistema de capitação em que o provedor é pago pela quantidade de pessoas 
que deve cobrir (podendo variar com a idade). ( ... ) O princípio deve ser que o objetivo 
do financiamento público é obter mais serviços e de melhor qualidade pelo dinheiro 
disponível, independente do provedor ser público ou privado. Assim, a tarefa da 
gerência é desenvolver um conjunto simples de ferramentas e aplicá-lo a todos os 
provedores, para todos os serviços, preventivos e curativos, para pacientes 
ambulatoriais e hospitalizados." (World Bank, 1989a, p.l-1 O) 

Produzindo a hegemonia no campo das agências internacionais de saúde 

O ano de 1993 marca a grande jogada do Banco, com a escolha do tema da saúde para 

o seu relatório de desenvolvimento mundial. A revista Lancet afirma que este documento 

marca uma mudança na liderança internacional no campo da saúde - da OMS para o Banco 

Mundial, despertando uma reação contundente do diretor executivo da UNICEF. Em uma 

carta aos editores este afirma que faltaria à sua própria organização e ao Banco as 
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"preocupações abrangentes da OMS": "aqueles de nós que lutam para construir um sistema 

internacional apropriado para os desafios globais pediriam que o Lancet, com sua própria rede 

global de influência, fosse mais sensível e sutil em afirmações sobre estes temas tão 

importantes" (Grant apud Mattos, 2000, p.24). Tanto as preocupações do dirigente da 

UNICEF, quanto a aliança com organizações legitimadoras como o Lancet e o Centro 

Harvard de Estudos sobre População e Desenvolvimento, de onde se origina grande parte dos 

estudos preparados para embasar o documento de 1993, além da OMS e setores da própria 

UNICEF, são indicativos da reordenação do campo em curso. 

Q documento de 1993, intitulado lnvesting in Health3
, não rompe com as premissas 

apresentadas no de 1987, mas atenua os argumentos, além de conferir-lhe um pretenso 

refinamento técnico, com o desenvolvimento de uma unidade de medida - um indicador para 

avaliar a "carga da doença"4
. O outro foco central é a proposição de um pacote essencial 

básico para os países em desenvolvimento, baseado em análises de custo-efetividade de uma 

série de intervenções sobre uma lista de doenças freqüentes nestes países. A seguir se 

transcreve partes do texto contido na Box I do relatório, que sintetiza seus principais pontos -

Investing in health: key messages ofthis Report. 

"Este relatório propõe uma abordagem, para as políticas governamentais, de melhoria 
da saúde, baseada em três eixos. 

3 Curiosa com os títulos de 1987 (Financing .. . )e de 1993 (Jnvesting .. .. )fui ao Dicionário Oxford: 
Finance - to provide money for a project; to manage money, esp public money. 
!nvest - to use money to buy shares or property, develop a business, in arder to earn interest, bring profit or 
improve quality; to give time, effort or energy to a particular task, esp for some serious purpose or useful result. 
E ao Aurélio: 
Financiar - prover as despessas; custear, bancar. 
Investir - atacar, acometer; aplicar dinheiro em títulos ou imóveis, usualmente para obter lucro; eleger, nomear, 
considerar. 
Parece que o termo investir em inglês, assim como em português, é mais suave que financiar, incluindo outras 
possibilidades de ação que não aquelas restritas apenas ao manejo de dinheiro . Esta troca de termos parece 
coerente com a estratégia global do Banco de se recolocar após as criticas ao documento de 1987. 
4 É interessante observar que o desenvolvimento deste indicador envolveu, principalmente, o Centro de Harvard, 
mas também equipes técnicas da OMS, sedimentando o processo de cooptação da OMS pela Banco. 



Propiciar um ambiente que habilite as famílias a melhorar a saúde - Além de promover 
o crescimento econômico como um todo5

, os governos podem ajudar a melhorar as 
decisões das famílias se: desenvolvem políticas econômicas que beneficiam os pobres 
(incluindo, quando necessário, políticas de ajuste que preservem o custo-efetividade 
dos gastos em saúde); expandir o investimento em escolas, particularmente para 
meninas; promover os direitos e status de mulheres6 

( .. . ). 

Melhorar o gasto governamental em saúde - O desafio para a maior parte dos governos 
é concentrar os recursos na compensação das falhas do mercado e financiar, de modo 
eficiente, serviços que vão beneficiar particularmente os pobres 7. V árias direções para 
as políticas respondem a estes desafios: reduzir o gasto governamental em serviços 
terciários, no treinamento de especialistas e em intervenções que trazem pouco ganho 
qe saúde para o dinheiro gasto; financiar e implementar um pacote de intervenções de 
saúde pública para lidar com as externalidades substanciais que cercam doenças 
infecciosas, prevenção da AIDS, poluição ambiental, e comportamentos (tais como 
dirigir embriagado) que colocam outros em risco; financiar e assegurar a provisão de 
um pacote de serviços clínicos essenciais. A abrangência e composição deste pacote 
só pode ser definida por cada país, levando em consideração as condições 
epidemiológicas, preferências locais, e renda. Em muitos países o financiamento 
público ( ... ) do pacote clínico essencial ofereceria um mecanismo politicamente 
aceitável ( ... ). Melhorar o gerenciamento dos serviços de saúde governamentais, 
através de medidas tais como a descentralização administrativa e da autoridade 
orçamentária para contratar serviços. 
Promover a diversidade e a competição ·- O financiamento governamental da saúde 
pública e de um pacote essencial de serviços clínicos, nacionalmente definido, 
deixaria o restante dos serviços clínicos para serem financiados privadamente ou por 
seguro social ( .. . ). Os governos podem promover a diversidade e a competição na 
provisão de serviços de saúde e seguros, ao adotar políticas que: encoragem os seguros 
privado e social (com incentivos regulatórios para acesso eqüânime e contenção de 
custos) para serviços clínicos fora do pacote essencial; encoragem os provedores 
(públicos e privados) a competirem tanto pelo fornecimento dos serviços clínicos 
quanto pela de inputs, como medicamentos; gerem e disseminem informações sobre o 
desempenho dos provedores, de equipamentos essenciais e medicamentos, sobre 
custos e efetividade das intervenções, e sobre a situação de acreditação das 
organizações e provedores." (World Bank, 1993a, p.6) 

5 O relatório deixa claro que o Banco não assume as críticas sobre os impactos negativos dos ajustes estruturais. 
No item Promoting growth and reducing poverty, parte do capítulo 1 - Health in developing countries: success 
and challenges, encontra-se: "Apesar das dificuldades, os estudos do Banco Mundial sobre o impacto dos 
empréstimos de ajuste são reveladores. A pesquisa olhou para um grupo de países de "empréstimos intensivos de 
ajuste" ( ... ) e encontrou que, em geral, eles obtiveram crescimento mais rápido que outros países. ( ... ) Como a 
saúde é ajudada pela recuperação econômica e pelo crescimento rápido e sustentado, ao facilitar o progresso 
econômico se beneficia a saúde no longo prazo. Quando um governo tem que ajustar - em resposta a choques 
econômicos ou para retificar erros de políticas passadas - a sociedade como um todo, pobres e não pobres, 
podem sofrer reduções no emprego e nos salários no curto prazo. Mas a queda resultante dos ingressos é 
provocada não pelas políticas associadas com os empréstimos de ajuste, mas pela necessidade do país de reduzir 
seu consumo ( ... ). Entretanto, os empréstimos de ajuste podem levar cinco ou mais anos para dar frutos, e a 
transição pode ser dolorosa( .. . ). Para minimizar estes efeitos adversos alguns países começaram a usar recursos, 
incluindo o dos empréstimos, para apoiar programas de nutrição para crianças vulneráveis, assim como atenção 
básica de saúde e outros serviços sociais para focalizar os pobres." (W orld Bank, 1993a, p.45) 
6 Estes argumentos são muito caros para a UNICEF, que relaciona a instrução das mães e a elevação da renda 
com a redução da mortalidade infantil, em um estudo que cobre as décadas de 60 a 90 (Mattos, 2000). 
7 Este é um outro argumento muito caro para a UNICEF em suas demandas por um ajuste com face humana. 



O documento de 1993 defende, como valor central, uma razão de base econômica -

gastar bem, obtendo o máximo de aproveitamento por dólar público investido. A efetividade, 

em termos de custos, é definida como o critério central para avaliar as intervenções 

governamentais. O texto transcrito ac1ma evidencia outros argumentos de natureza 

econômica: bens públicos produtores de externalidades não podem ser deixados para o 

mercado, aos pobres que não podem pagar pelo tratamento médico (que aumentaria sua 

produtividade e reduziria sua pobreza) o setor público garantiria o pacote clínico essencial. 

Estes dois serviços - saúde pública e pacote essencial - teriam acesso universal; todos os 

demais deveriam ser buscados, de diversas maneiras, diretamente no mercado que, dadas suas 

falhas intrínsecas, deve sofrer a intervenção governamental para aperfeiçoar-se. O pacote 

mínimo incorpora a concepção de bem público, nos serviços de saúde pública, e o de bens 

meritórios, nos serviços clínicos essenciais a serem definidos segundo o que é aceitável de 

acordo com os valores de cada comunidade (World Bank, 1993a). 

A lógica de natureza econômica também se encontra no indicador proposto pelo 

Banco, que serviria para medir o impacto negativo de uma doença e o impacto positivo de 

intervenções. O DAL Y - disability-adjusted life years - tem dois componentes: o tempo de 

vida perdido por morte prematura, e o tempo de vida perdido por incapacidade. Faz parte do 

indicador a aplicação de um "taxa de desconto" , que valoriza mais a vida de um adulto na 

faixa produtiva (15-59 anos) do que a de uma criança ou um idoso, justificada pela teoria do 

capital humano e pela visão da função social das idades. A aplicação do indicador aos países -

pesquisa sobre impacto global das doenças - indica a prevalência de doenças infecciosas em 

muitos deles, principalmente africanos, com destaque para as que atacam crianças, a 

tuberculose e as doenças sexualmente transmissíveis (incluindo AIDS). Esta é a base para o 

convite às organizações internacionais - trata-se de que cada uma encontre seu espaço de 

atuação e "invista em saúde" , sendo que estes espaços são, agora, cientificamente definidos 
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pelo Banco. Isto fica claro no item International assistance for health, parte do capítulo 7 - An 

agenda for action: "Dentro do espaço da saúde pública e da atenção clínica essencial, diversas 

áreas merecem maior atenção dos doadores, incluindo o controle da tuberculose, 

suplementação com micro nutrientes, prevenção e controle da AIDS, programas para reduzir 

o consumo de tabaco." Além desse tipo de chamado, indica a necessidade da coordenação dos 

projetos dos doadores e das políticas, com a recomendação de que as organizações 

internacionais cheguem a "acordos com os países sobre a política nacional de saúde como um 

todo e sobre as estratégias assistenciais" (World Bank, 1993a, p.l67 -168). 

A respeito da retórica desenvolvida pelo Banco Mundial, apresentando-se como uma 

organização que produz prescrições a partir de sólidos estudos técnicos, é interessante 

registrar os comentários feitos por Costa (1996). Esse autor parte da noção de "comunidade 

epistêmica", que trata do papel assumido pelas especializações científicas nos processos de 

produção e difusão de crenças a partir de redes de profissionais com legitimidade na sua área 

de atuação. 

"A utilidade desse conceito para o entendimento de como operam processos de agenda 
e difusão de conhecimento são as ênfases no papel de especialistas, com forte 
ancoragem no conhecimento técnico-científico e nos aspectos relativos à produção de 
consenso como base para coordenação de políticas na área internacional por agências 
multilaterais. Essa particular interação entre socialização de crenças normativas, 
comunidades de especialistas e agências internacionais permite delimitar, como objeto 
de análise, os mecanismos institucionais e organizacionais, bem como os processos 
que governam a formação de coalizões, pelos quais essa influência se estrutura 
concretamente no processo decisório das reformas estruturais e setoriais. 
Essas idéias refazem as crenças associadas à noção de justiça e eqüidade, para dar 
passagem às políticas governamentais para a saúde na perspectiva da racionalização da 
oferta. 
A cultura técnica do Banco Mundial promove importante inflexão na lógica das 
políticas públicas na área social ao explicitar a subordinação dos princípios da 
eqüidade aos da eficiência, efetividade e economia nos gastos públicos. É a partir 
desta lógica que está inserida a preocupação com seletividade e focalização das 
políticas de proteção social." (Costa, 1996, p.lS-18) 



No mesmo ano o Banco produz um documento especificamente dirigido ao Brasil 

(World Bank, 1993b), reproduzindo as prescrições do relatório. Os objetivos deste relatório 

são, declaradamente: "avaliar as recentes reformas que fazem parte da reforma sanitária; 

identificar e examinar questões negligenciadas no âmbito dessas mudanças sistêmicas; 

recomendar políticas que tratem de tais questões" (World Bank, 1993b, p .vii) . 

"A Reforma Sanitária colocou em movimento novos arranJOS institucionais e 
estabeleceu a estrutura para um sistema descentralizado; entretanto, sendo uma agenda 
dirigida politicamente, ignorou sinais importantes e falhou em compreender as 
mudanças dramáticas ocorrendo em paralelo dentro dos sistemas de seguro público e 
privado. Assim, as reformas enfrentaram partes do problema no setor de serviços de 
saúde, tendo sido completamente inconsciente em outras partes. Entender estas 
mudanças é essencial para assegurar incentivos e intervenções governamentais 
adequados para atingir objetivos sociais." (World Bank, 1993b, p.l8) 

Sobre a universalidade. 

"A principal mudança com relação à Constituição anterior é a declaração de um direito 
ao acesso universal, independentemente da renda ou ocupação, e do serviço ser 
preventivo, de proteção, curativo ou de reabilitação. Recursos públicos para a atenção 
à saúde são, em princípio, para serem utilizados sem discriminação entre os cidadãos. 
Na prática, isto significa apenas que os serviços oferecidos pelo INAMPS e pelo MS e 
secretarias de saúde são abertos para todos igualmente. Os provedores privados de 
serviço são acessíveis a todos, na medida em que recursos públicos sejam usados para 
pagar por eles. Como este já era o caso, no Brasil, a Constituição retifica a evolução 
do INAMPS na direção de se tornar um provedor universal. 
( ... ) a tendência à universalização dos serviços vai ceteris paribus aumentar os gastos, 
a menos que políticas efetivas para reduzi-los sejam estabelecidas. O fato de que a 
responsabilidade pela maioria dos serviços seja municipalizada, e que transferências 
federais específicas sejam utilizadas para financiar esta atenção, não significa a 
existência de qualquer teto, já que os estados e os municípios podem alocar fundos 
( ... )." (World Bank, 1993b, p.l8 e 27) 

Sobre a Seguridade Social. 

"Outra importante decisão refletida na Constituição é que saúde, aposentadorias e 
assistência social são tratados junto e, portanto, estão em competição direta por fundos 
públicos." (World Bank, 1993b, p.24) 

Sobre a descentralização. 
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"O que está claro é que a Constituição, junto com a legislação complementar, não foi 
bem sucedida na definição das responsabilidades de diferentes agências e níveis de 
governo, de acordo com os princípios da descentralização com comando único no 
nível local, da universalidade de acesso e da distribuição de recursos de acordo com as 
necessidades. 
A vasta maioria dos mais de 5.000 municípios não têm capacidade para administrar 
seus sistemas de atenção à saúde. A heterogeneidade da capacidade para operar 
serviços de saúde resulta em que muitos necessitem ajuda técnica dos estados e da 
União. Mais que isto, algumas funções , provavelmente, não devem ser 
descentralizadas de modo algum. 
A interferência federal e a confusão sobre responsabilidades pode significar que 
incentivos para a eficiência ou qualidade não se transmitam para os gerentes do nível 
municipal; e que as próprias secretarias municipais sejam obstáculos para o 
gerenciamento do sistema, pela sua inexperiência, corrupção e falta de efetiva 
accountability à população a que servem. Mais que isso, ainda que os dirigentes 
eleitos localmente sejam mais accountable, também é provável que gastem na 
construção de projetos visíveis e caros, como hospitais, deixando o problema do 
enfrentamento dos custos para os futuros eleitos. 
Entre estes dois níveis, o federal e o municipal, estão os governos estaduais, e os 
estados são, potencialmente, os atores mais importantes do sistema. As necessidades 
de oferta de atenção à saúde precisam ser integradas dentro dos estados, e os cuidados 
terciários assim como as funções de planejamento são mais eficientemente realizados 
pelos estados, e não pelos municípios." (World Bank, 1993b, p.25 e 27) 

Sobre a necessidade de regulação do setor de seguros. 

"Os planos de saúde e seguro privados, em geral, contém restrições e exclusões em 
relação a aborto, assistência dentária, doenças infecciosas (incluindo AIDS), doenças 
crônicas e assistência em casos graves. ( ... ) isso pode representar o custo do apoio do 
contribuinte a um sistema de saúde subsidiado universalmente( ... ). 
Apesar das deficiências do setor privado de seguros, ele é amplo demais para ser 
ignorado. Os pagadores privados liberam o governo da maior parte da asistência 
médica para o segmento mais rico da população. Entretanto, muito pouca atenção vem 
sendo dada ao aspecto da complementariedade entre os setores público e privado. É 
crucial que o governo tome conhecimento da contribuição atual e potencial do setor 
privado para determinar como aproveitar os pontos fortes dos empresários do setor 
saúde- e regulamentar suas atividades em prol dos objetivos públicos." (World Bank, 
1993b, p.xiii) 

As estratégias chave para o curto e médio prazo partem de suposições tais como a de 

que a reforma (da reforma) "precisa ser considerada dentro do contexto do que já existe, das 

expectativas dos consumidores, das limitações financeiras e governamentais"; de que "no 

Brasil é abundamentemente claro (sic) que os consumidores valorizam a escolha do provedor 
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e a atenção privada; os brasileiros também parecem desejar pagar por (algum) cuidado"; de 

que as reformas propostas pelo Banco devem ser integradas ao atual processo, em vez de 

tentar transformar o que existe- "o que se quer são ajustes" (World Bank, 1993b, p.l60). O 

Quadro A reproduz algumas "recomendações" contidas na Tabela 9.3 do relatório (World 

Bank, 1993b, p.l61-163). 

Curto Prazo - próximos 3 anos Médio Prazo - de 4 a 7 anos 
Consolidação das mudanças introduzidas pela reforma sanitária 
Instituir uma comissão com representação dos três Desenvolver propostas para defmir melhor os papéis 
níveis de governo e cidadãos informados para debater o dos três níveis de governo, enfatizar a flexibilidade dos 
tema, e propor revisões ao Congresso e ao governo estados para adaptar orientações federais na 
federal. O CNS pode auxiliar neste processo. Os temas organização e oferta de serviços. 
a serem tratados incluem: flexibilização do SUS para 
enfrentar diferentes necessidades -da heterogeneidade 
dos estados brasileiros; papel dos governos federal, 
estaduais e federal, equilíbrio e acesso a recursos. 
Desenhar sistema de assistência aos estados para Assegurar transferências fiscais transparentes e 
experimentação de estruturas alternativas de consistentes do governo federal para estados e 
financiamento , distribuição e regulação da atenção à municípios. 
saúde no interior do SUS, incluindo a relação estado-
município. 
Melhoria da capacidade de formulação de políticas 
Criar um escritório de política no MS com a Estabelecer um sistema de financiamento de pesquisas 
responsabilidade de identificar as políticas de saúde, sobre serviços, de acordo com as recomendações da 
com a participação de especialistas externos. Essa comissão, com a seleção de pesquisadores apoiada na 
atividade poderia ser assumida pelo setor de supervisão externa e na competição. 
planejamento, caso possa expandir suas atividades. 
Criar uma comissão interdisciplinar sob a liderança do Estabelecer comissão supervisara para a política de 
MS, com pesquisadores e administradores. Identificar pesquisa com representação federal, estadual, 
como se pode melhorar a seleção, o fmanciamento e a municipal, universitária e profissional. 
divulgação sobre pesquisas sobre política de saúde no 
Brasil, e desenhar uma agenda de pesquisa de políticas 
com e para o escritório de política de saúde. 
Iniciar, juntamente com o IBGE e outras instituições, Construir apoio do Congresso e estimular a 
urna pesquisa sobre demanda para determinar onde os constituição de urna rubrica de pesquisa de serviços de 
pacientes buscam atendimento, onde obtêm, quem paga saúde no orçamento. 
e quanto é pago diretamente. 
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Custos e contenção de custos 
Iniciar o estudo sobre os custos dos serviços como um 
pnme1ro passo em direção ao estabelecimento de 
políticas que compatibilizem as prioridades de 
investimento com os orçamentos. 
Estabelecer um pacote padronizado de beneficios para 
todos os cidadãos, cobrindo prevenção e assistência 
secundária, estabelecendo priorização nos serviços de 
atenção terciária. 
Desenhar um estudo abrangente para avaliar o sistema 
SIH/SUS e SIA/SUS, tendo em vista o controle de 
volume e a contenção de custos, considerando 
experiências e peritos governamentais e não 
governamentais, do Brasil e do exterior. 
Desenhar experiências documentadas para testar 
alternativas para controle de custos e de volume, 
avaliando-as criticamente para que sirvam de guia para 
a formulação da política. 
Melhoria da função re~ulatória do Estado 
Elaborar, juntamente com as associações profissionais, 
uma proposta federal de exames para licenciamento de 
médicos e enfermeiras. 
Apoiar os esforços das associações profissionais no 
credenciamento de escolas médicas através de acordos 
entre o governo federal e estaduais e as associações 
profissionais. 

Identificar os problemas (financeiros e de desempenho) 
e as práticas das companhias de seguro e defmir 
alternativas políticas para resolvê-los. 
Estabelecer uma corrussão público-privada para 
desenvolver modelos regulatórios para hospitais e 
clínicas que protejam o público e sejam exeqüíveis 
pelos estados. 

Desenvolver incentivos e supervisão para promover 
ma10r eficiência na distribuição de serv1ços 
hospitalares e ambulatoriais, tomando como base a 
avaliação de custos e de desempenho. 
Desenvolver um sistema padronizado de custos para os 
hospitais participantes do Sistema SIH/SUS para 
acompanhamento e monitoramento gerencial, bem 
como treinamento. 
Realizar experiências de co-pagamento, utilizando os 
resultados da pesquisa de demanda e as experiências 
dos estados e municípios, aplicando deduções baseadas 
na renda para proteger os pobres. 

Desenvolver e implantar, em cooperação com grupos 
de seguro privado e de provedores, formas 
padronizadas de faturamento para provedores públicos 
e privados. 

Estabelecer em nivel federal, um exame de 
licenciamento de médicos e enfermeiras que possa ser 
adptado e utilizado pelos estados. 
Comissionar as associações profissionais para a 
elaboração de um plano de educação continuada para o 
pessoal de saúde e promover encontros entre os estados 
e as associações profissionais para o desenvolvimento 
de uma política de educação contirmada. 

Estabelecer padrões federais de acreditação baseados 
nas recomendações da comissão, a ser aplicada tanto 
aos hospitais públicos quanto privados. 

Avaliar a implementação dos atuais mecanismos Estabelecer. modelos regulatórios para as companhias 
regulatórios federais, estaduais e municipaiS para de seguro e assessorar os estados no desenvolvimento 
determinar sua amplitude, suas falhas e omissões. de regulações estaduais e sua implementação. 

Quadro A - Algumas prescrições do Banco Mundial, em 1993, para a reforma da reforma 
sanitária brasileira 

Conde (1996, p.l 06) considera que as propostas formuladas, para o Brasil, nos 

relatórios de 1989 e de 1993, estabelecem uma relação de complementariedade entre si, 

"conformando uma proposta abrangente de reforma estrutural do sistema de saúde do país, 

com um desenho de sistema de saúde análogo àquele proposto no Relatório de 1993 ". "A 

dimensão abrangente da reforma proposta é explicitada pela indicação da necessidade de 

rever a viabilidade da decisão da universalização ( ... ) afirmando, de antemão, que os recursos 

que a sociedade pretende dispor para a saúde só permitem financiar o esquema básico de 
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serviços." Além disso, as recomendações para uma revisão constitucional contradizem o 

texto, que se apresenta como uma mera proposta de ajuste complementar à reforma sanitária 

(Conde, 1996, p.l 07). 

Conde (1996) desenvolve um raciocínio interessante, ao buscar visualizar que 

implicações, na prática, teria a implementação da proposta do Banco. Este fixa, em seus 

estudos, a linha de pobreza em US$ 60,00 por mês. Conde (1996) deduz que a referência aos 

pobres nos diversos documentos corresponde àqueles considerados em situação de pobreza 

absoluta - 27% da população brasileira em 1990, sendo que 65% da população é considerada 

pobre ou indigente. A autora utiliza, como evidência para este exercício, dados do 

PNAS/illGE indicando que 65% da população economicamente ativa brasileira recebeu 

menos de 2 salários mínimos mensais naquele ano. Aplicar a lógica proposta significa 

priorizar o atendimento em saúde a uma parcela de 27% da população, "em um país em que 

65% é pobre ou indigente, portanto, sem meios próprios para adquirir bens e serviços de 

saúde no mercado, em que 72% da população utiliza quase exclusivamente o sistema de saúde 

publicamente financiado para a satisfação de suas necessidades de assistência à saúde é uma 

das questões que se coloca". A outra reflexão se refere ao pacote essencial - "considerando 

que os bens e serviços que não estiverem incluídos no pacote padronizado deverão ser 

adquiridos no mercado ( ... ) isto deverá traduzir-se em maior morbidade, incapacitação e 

mortes evitáveis". "( .. . ) a compressão dos serviços e bens publicamente financiados ( ... ) 

poderá promover maior exclusão de segmentos médios do atendimento público, serviços de 

baixa complexidade e resolutividade, incompatíveis com o perfil de morbidade e necessidade 

dos chamados pobres, que representam a maior parte da população". (Conde, 1996, p.ll0-

111) 

Uma outra reação, desta vez de dentro do MS, surge em maio de 1994, em um parecer 

elaborado pelo Departamento de Desenvolvimento, Controle e Avaliação de Serviços de 

q 



saúde, vinculado à Coordenação Geral de Planejamento e Informações (Brasil, 1994). Ainda 

que possa ser considerado como um movimento de um grupo da tecno-burocracia do MS, é 

interessante considerar não apenas sua existência, mas a intensidade da reação. 

"Já no primeiro olhar sobre o seu conteúdo, o Relatório se nos apresenta focalizado em 
aspectos nem sempre bem delimitados no processo extremamente complexo da 
reordenação das práticas de atenção à saúde, culminando numa excessiva 
simplificação das questões mais pungentes que se colocam para a consolidação do 
SUS. Este é um dado preocupante, se considerarmos que o mesmo documento é de um 
organismo internacional, na condição de financiador, objetivando apresentar análises e 
propostas viabilizadoras do modelo de atenção à saúde construído para a sociedade 
brasileira. 
O enfrentamento das questões inerentes à universalização da atenção, diferentemente 
do que propõe o documento, não se esgota na redução de custo, nem tampouco na 
repartição da demanda de modo a induzir a vinculação dos ricos à rede privda e dos 
pobres à rede pública. Entende-se, sim, que as saídas para o SUS dão-se via a 
reafirmação dos seus princípios estruturadores, de modo a contornar-se o 
"neoliberalismo tardio" que assola o Estado brasileiro, sobre o qual já se dispõe de 
suficientes críticas e com as quais poder-se-ia aprender nesse sentido. A questão da 
universalização da atenção à saúde no Brasil, mantido o caráter histórico de sua 
proposta, não deveria surpreender os analistas no que tange às crescentes despesas na 
prestação de assistência. 
Em síntese, o Relatório assume um tom desqualificador do caráter político das 
questões inerentes à consolidação do SUS, focalizando no incentivo ao setor privado, 
na regulação das relações público/privado numa relação francamente favorável àquele, 
e na contenção dos gastos públicos." (Brasil, 1994, p.2-3) 

Por outro lado, no que se refere às recomendações do Banco, os comentários feitos por 

este setor do MS indicam que as que se referem à consolidação das reformas institucionais já 

"estão contempladas no documento oficial do MS 'Descentralização das ações e serviços de 

saúde: a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei' e na NOB 93." Também mencionam que 

"muitas das recomendações (sobre contenção de custos) encontram-se em andamento, como 

por exemplo, a elaboração de estudos para avaliação do SIH e do SAI-SUS, a revisão das 

tabelas de procedimentos ( .. . ), a institucionalização de sistemas integrados de controle e 

avaliação de serviços." Grande ênfase é dada à defesa do próprio setor - Coordenação Geral 

de Planejamento e Informações, opondo-se à criação de uma unidade de políticas de saúde. O 
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documento conclui com uma conclamação a que fossem retirados do relatório as 

recomendações que contrariam os princípios do SUS: a universalização do atendimento e o 

acesso igualitário às ações e serviços de saúde (Brasil, 1994, p.7-8). 

Sedimentando a hegemonia 

Em 1997 o Banco Mundial apresenta seu primeiro documento de estratégia setorial. 

Após apresentar os desafios do desenvolvimento e as diretrizes para as políticas, e de discutir 

o envolvimento crescente com saúde, nutrição e população, o documento introduz as quatro 

dimensões de sua estratégia: as diretrizes políticas para que as metas pactuadas na 

comunidade internacional sejam alcançadas e para adequar as características dos sistemas de 

saúde dos países em desenvolvimento; a eficácia da atuação do próprio Banco; a postura de 

suas equipes; as parcerias existentes e as por fazer (World Bank, 1997). Segundo Mattos 

(2000, p.289) a argumentação deste documento é bastante diferente dos anteriores. Neste, a 

perspectiva de cooperação entre as agências internacionais é dominante, junto com a 

apresentação do Banco como um 'banco de conhecimento', capaz de liderar a ajuda ao 

desenvolvimento. Sobressai o esforço para apresentar uma imagem positiva, como na lista de 

princípios que teriam orientado a elaboração do documento, onde se encontram "foco na 

dimensão humana do desenvolvimento, responsividade aos clientes, especialmente os pobres, 

( ... ) respeito à diversidade em valores e escolhas sociais", entre outros (World Bank, 1997, 

p.v). Parece que a arrogância identificável nos primeiros documentos foi atenuada. Desta vez 

aparece a ênfase no "reconhecimento das dimensões políticas das reformas" e referências à 

necessidade de diálogo com os diferentes governos, considerando suas peculiaridades. Em 

vez de uma receita válida para todos os países do mundo, a argumentação indica o 
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oferecimento de idéias e de sugestões, sendo preciso identificar quais seriam as melhores para 

cada país. 

Frente as outras organizações o Banco se apresenta como uma organização portadora 

de "global expertise", com foco no macro nível intersetorial dos países, com habilidade "para 

mobilizar muitos recursos financeiros (seja diretamente, seja através de parcerias)". "Para 

'technical expertise' em áreas específicas do setor de saúde, nutrição e população, tais como o 

controle de doenças, o Banco busca assistência das agências irmãs das Nações Unidas, e de 

outros parceiros internacionais." (World Bank, 1997b ). Mattos (2000) considera que esta 

divisão de tarefas estaria relegando as demais organizações ao papel de assessoria técnica. 

Uma outra leitura pode ver uma atitude condescendente do Banco - a diferença entre as 

noções de global expertise -(perícia em tudo, em todo o mundo ou ambas!) e technical 

expertise (perícia em aspectos parciais de setores e lugares) é avassaladora. Não fosse a força8 

do Banco, não seria o caso para protestos indignados? Só para recordar, há uma década 

ninguém ousaria questionar se a OMS tinha ou não perícia em todos os temas no campo da 

saúde, muito menos se esta perícia era aplicável em todos os países. 

Aparentemente também teria ocorrido uma mudança, ainda que parcial, com relação 

ao combate à universalidade- "a experiência em países desenvolvidos e de renda média é que 

o acesso universal é um dos modos mais efetivos de prover atenção à saúde para os pobres" 

(World Bank 1997, p.6). E nos países pobres? Permanece, no entanto, a referência do gasto 

público como definidora do que é aceitável. 

Algumas questões podem ser colocadas a este respeito. O Banco relativizou sua 

posição quanto à universalidade ou está iniciando a colocar em prática sua estratégia de 

8 Na definição de Matus (1996) a força de um ator é uma capacidade de produção que lhe permite realizar ações 
em uma interação conflitiva ou cooperativa. Poder é uma potencialidade que abre a possibilidade de acumular 
força; força é a acumulação concreta e realizada em um jogo em pleno desenvolvimento; pressão é a força 
aplicada por um jogador, e depende da força e da motivação. 
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reconhecimento das dimensões políticas? Será que, na divisão de tarefas no campo das 

organizações internacionais não teria cabido a uma organização (agora) parceira a tarefa de 

fazer o discurso anti-universalidade de modo aberto?9 

Novamente, um documento produzido em junho de 1998, sobre o Brasil, pode ser 

utilizado como uma ilustração da estratégia geral delineada pelo Banco. Em um texto 

produzido pelo Departamento de Avaliação de Operações, intitulado Health Care in Brazil: 

addressing complexity, encontra-se uma avaliação das operações apoiadas pelo Banco e uma 

proposta de redirecionamento da sua estratégia de ação dados os parcos resultados obtidos. Os 

autores do relatório reconhecem que, dada a baixa representatividade dos empréstimos do 

Banco - menos de 1% do gasto anual em saúde no Brasil, a efetividade de sua ação dependerá 

do uso dos empréstimos e do "aconselhamento político" para impulsionar mudanças amplas 

no sistema de saúde do Brasil, já que os "desafios críticos permanecem não enfrentados, 

incluindo as persistentes iniqüidades e ineficiências no financiamento" (World Bank, 1998, 

p.1). 

A "auto-crítica" sobre sua atuação começa com uma reflexão - "não está claro se a 

pesquisa e os esforços do Banco para transformar o sistema de oferta de atenção à saúde no 

Brasil levaram suficientemente em conta a complexidade política do sistema, as instituições e 

a economia política". "Isto pode ter tomado as ambições do Banco mais abrangentes e a 

efetividade mais transitória do que teria sido no caso de um quadro mais claro do contexto do 

país. Além disso, o foco do Banco, em doenças endêmicas, negligenciou necessidades de 

saúde não curativas, da população idosa crescentemente urbana." (World Bank, 1998, p.2) 

9 Perguntas retóricas são truques que só a autora pode utilizar, é claro! É evidente que a resposta é sim, como se 
verá mais adiante, ao se tratar do Relatório da OMS de 1999. 
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Após revisar as intervenções do Banco10 o documento faz considerações gerais sobre a 

política de saúde e sobre sua estratégia de atuação no futuro. 

"Embora o sistema de saúde brasileiro possa parecer eficiente - por separar 
substancialmente o financiamento da provisão dos serviços, ele está afundando na 
direção da crise. O sistema público é severamente deficitário, resultando em 
desigualdades regionais, na lógica dos serviços, no declínio perceptível da qualidade. 
( ... )Histórias de longas filas por serviços hospitalares, erros nas emergências, greves e 
demissões de profissionais médicos, triagem arbitrária e outras crises são relatadas 
diariamente pela imprensa. 
O sistema é distorcido e caro, os gastos não focalizam nos pobres, o lobby da saúde é 
forte e bem organizado, instituições são fragmentadas, o treinamento médico incentiva 
a especialização e a atenção de alta tecnologia, e o Brasil tem uma das taxas mais 
baixas de enfermeiras por médico do mundo em desenvolvimento. 
Dada a complexidade do sistema de saúde do Brasil, e os interesses em jogo, as 
reformas vão requerer compromisso, persistência, e o desenvolvimento de relações 
com importantes parceiros estratégicos, por um período de 1 O a 15 anos. Até agora o 
Banco não tem estratégias de longo prazo para a construção de coalizões. Os estudos 
do Banco, neste setor, apesar da alta qualidade não estão disseminados. O primeiro 
passo para tomar-se envolvido na reforma do sistema de saúde deve ser uma presença 
visível, permanente e informada no debate político brasileiro. " 

Quanto às recomendações para a atuação do Banco no Brasil. 

10 Os programas fmanciados pelo Banco, no Brasil, foram: 
• Saúde da criança e nutrição - a avaliação considera que apesar dos esforços do MS e das agências doadoras, 

a melhoria obtida em um primeiro momento na região Nordeste não foi continuada. 
• Saúde reprodutiva da mulher e fertilidade- apesar da grande redução na taxa de fertilidade (5 ,8 em 1970 

para 2,3 em 1996) os métodos mais utilizados são danosos a saúde (anticonceptivos e esterilização das 
mulheres) e a taxa de cesarianas está entre as mais altas do mundo. 

• Projeto de serviços básicos de saúde no Nordeste - com duração de 15 anos foram construídas unidades de 
saúde, apoiada a melhoria da gerência e a capacitação em programas para crianças e mulheres. Acabou 
enfatizando mais a construção e a aquisição de equipamentos médicos; teria sido bem sucedido ao ampliar o 
acesso mas não em modificiar o modelo de atenção básica dentro do sistema. 

• Projeto de controle de doenças infeciosas e parasitárias - O programa de controle da malária não reduziu sua 
incidência em Rondônia, onde foi desenvolvido. Já o Programa Nacional de Prevenção e Tratamento da 
AIDS teria sido bem planejado e efetivamente implementado; não sendo possível, no entanto, afirmar se o 
projeto reduziu a taxa de aumento na incidência da doença. 

• Doenças crônicas e degenerativas - Projeto de financiamento de estudos analíticos que identificaram 
prioridades para melhorar a saúde do adulto, incluindo saúde materna e o desenvolvimento de hábitos 
saudáveis. O Banco foi , no entanto, incapaz de desenvolver projetos com o governo do Brasil para enfrentar 
estes problemas. 

• Promoção da reforma do setor saúde - Apoio à descentralização através do Projeto de Saúde Básica do 
estado de São Paulo que teve impacto limitado devido à não consideração das complexidades da política 
estadual e das relações entre governos federal e estadual. Outro projeto foi o REFORSUS, apresentado 
como "um entendimento muito mais sofisticado de incentivos econômicos que os anteriores" . O objetivo 
era, através do desembolso de recursos financeiros , desenvolver serviços de saúde capazes de competir entre 
si. Outro objetivo era melhorar a eficiência do sistema pela mudança no sistema de pagamento do governo, 
de modo que médicos e hospitais fossem pagos de modo diferenciado pela provisão de serviços mais custo
efetivos. "Infelizmente, a estratégia não funcionou. " (World Bank, 1998, p.2-5) 
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valorizado no campo da saúde coletiva na América Latina, sendo considerado, por muitos, 

como um intelectual progressista. 

Londofío e Frenk (1997) propõe o modelo que denominam de pluralismo estruturado, 

e que seria organizado de acordo com funções e não com grupos sociais. Nesse modelo a 

modulação seria a função principal do MS, que se afastaria da provisão direta de serviços de 

saúde para os indivíduos. A função de execução dos serviços seria aberta ao pluralismo, 

adaptável a diferentes necessidades das populações urbanas e rural. A seguir se reproduz a 

visualização, elaborada pelos autores, do atual modelo de sistema de saúde, predominante nos 

países da América Latina, e da sua proposta. 

Funções 

Modulação 

Financiamento 

Articulação 

Execução 

Seguro Social 

\I 

Institutos de seguro 
social 

Grupos Sociais 
Não pobres 

Seguro privado I Não segurados 

\ I! 

Setor privado 

Figura A- Desenho do modelo segmentado atual (Londoiio e Frenk, 1997, p.15) 

Grupos sociais 
Não pobres Pobres 

Funções Seguro social Seguro privado Não see:urado 

Modulação ' / 

Financiamento ..... 
/ 

Articulação ' / 

Execução ..... 
/ 

Pobres 

\ I! 

. . ' . Muusteno 
da Saúde 

Ministério da 
Saúde 

Seguro social 
(ampliado) 

Escolha 
estruturada 

Pluralismo 

Figura B - Desenho do modelo de pluralismo estruturado proposto (Londofio e Frenk, 1997, p. lS) 
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Os autores têm a pretensão de superar as fragilidades da função modulação presentes 

tanto nos modelos de privatização quanto nos de descentralização. Segundo Londofío e Frenk 

(1997) a função modulação inclui as seguintes funções específicas: a) desenvolvimento do 

sistema - formulação das políticas, planejamento estratégico, definição de prioridades para a 

alocação de recursos, relacionamento intersetorial, desenvolvimento de critérios e padrões 

para avaliação do desempenho, decisão sobre investimentos estruturais; b) coordenação -

organização da atenção terciária e complexa, campanhas massivas de saúde, realização de 

contratos que explicitem o desempenho esperado de outras organizações (contratos de 

gestão); c) organização do financiamento - mobilizar os recursos necessários e conter custos, 

decisões críticas que vão determinar a estrutura de incentivos do sistema, tais como o uso de 

fundos públicos e pacotes de-beneficios, o total de pagamentos por capitação, as formas de 

alocação de recursos no território, etc.; d) regulação sanitária de bens e serviços e regulação 

da assistência à saúde, deve ser executada de modo descentralizado com a participação ativa 

de todos os atores; e) proteção dos consumidores de serviços de saúde. Já a função articulação 

- a função inovadora segundo os autores - corresponde às seguintes funções específicas: a) 

articulação entre população e provedores - gerência do risco através da vinculação de grupos 

populacionais aos provedores privados de modo que o risco seja compartilhado pelo seu 

conjunto; gerenciamento do acesso através da definição do pacote de beneficios ou 

intervenções; representação através da informação aos consumidores sobre suas 

possibilidades de escolha; articulação entre as agências financiadoras e os provedores -

através do desenho de mecanismos de pagamentos e de incentivos, da certificação da 

qualidade dos provedores e do monitoramento de processos e resultados da assistência, 

incluindo tanto aspectos técnicos quanto a satisfação do consumidor. 

A circulação do documento La cooperación de la OPS ante los procesos de reforma 

dei sector salud (OPAS, 1997) pode ser considerado como um registro da adesão dessa 
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organização à "comunidade" de organizações que o Banco hegemoniza. Um texto posterior, 

de 1998, enfatiza aspectos nele introduzidos. "Os sistemas de saúde em todo o mundo estão 

envolvidos em um processo profundo de transformações. O processo universal de 

liberalização da economia, globalização e modernização do Estado se manifesta no setor 

saúde da América Latina e Caribe através do movimento de reforma dos sistemas de saúde." 

Face a estas "inevitabilidades", o documento aponta para princípios fundamentais que 

precisam estar presentes em todos os países, "independente da diversidade" entre eles. Dentre 

eles se encontram: "aumentar a eficiência do gasto em saúde, da alocação e gestão dos 

recursos; impulsionar a participação do setor privado no planejamento, gestão, provisão e 

avaliação tanto dos serviços de saúde como dos esquemas de financiamento dos mesmos" 

(OPAS, 1998, p.22). 

Neste mesmo documento encontra-se uma reflexão sobre a divisão do trabalho entre as 

organizações internacionais. Referindo-se a autores que mencionam a existência de "funções 

essenciais" e "funções de apoio" 13
• 

"As primeiras ( ... ) são aquelas que, no contexto da globalização da saúde, se orientam 
para promover os bens públicos internacionais de externalidade positiva, como o 
desenvolvimento da investigação sanitária, a criação de bases de dados e de 
informação sanitária, a formulação de normas e padrões técnicos, assim como as ações 
para vigiar e controlar as externalidades negativas representadas por riscos ambientais, 
comércio de bens insalubres, disseminação de patogenos, etc .. 
As funções essenciais são uma tentativa de resolver o análogo global das 'falhas de 
mercado', isto é, as situações em que os custos e beneficios de uma ação não são 
apropriados exclusivamente pelo agente individual, neste caso o Estado-nação. 
As funções de apoio tem a intenção de compensar as 'falhas de governo', isto é, os 
cenários em que o governo não pode dar conta de suas responsabilidades de modo 
independente. O objetivo final das funções de apoio é ajudar os países a passar da 
dependência à independência. 
( ... ) nos permitimos postular as seguintes áreas de intervenção ( ... ) para corrigir as 
'falhas de governo' no setor saúde. Entre elas estão: o fomento e formação de liderança 
efetiva para a mudança, o desenvolvimento da capacidade de planejamento 
estratégico; o estabelecimento de mecanismos de prestação de contas e sistemas de 
informação; a criação de mecanismos de coordenação entre as organizações 

13 Os artigos de Frenk (1997) e de Janúson et a!. (1998) são destacados. Janúson tem sido colaborador do Banco, 
tendo tido importante papel na concepção do pacote clínico essencial. 
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responsáveis pela gestão da saúde e outros poderes do Estado; a cnaçao de leis e 
mecanismos para a formação e fortalecimento de formas políticas e administrativas de 
gestão que permitam e promovam a livre atuação das organizações da sociedade civil 
na formulação de políticas e na gestão dos serviços de saúde." (OPAS, 1998, p.30-31) 

Seria esta construção conceitual da divisão do trabalho uma forma de capitular com 

honra ou, por outro lado, ainda um último esforço de disputa de espaço. Dificil dizer! Fica 

clara a valorização do que a organização sabe fazer, e que havia sido reduzida a uma função 

menos nobre na visão do Banco. Talvez seja apenas o estilo latino-americano de "defesa da 

honra", já que o documento divulgado no ano seguinte pela organização à qual a OPAS é 

-vinculada, a OMS, indica uma total sincronia com o ideário do Banco. 

O relatório anual da OMS - The world health report 1999: making a difference cunha 

a expressão "novo universalismo". Na síntese do documento se encontram as afirmações que 

seguem - "Em contraste com o 'universalismo clássico', que advoga o financiamento e a 

provisão governamental para todos os serviços e para todos, o relatório - e a OMS - defende 

um 'novo universalismo'. Este manteria a responsabilidade governamental pelo financiamento 

e liderança, reconhecendo os limites dos governos. O financiamento público para todos leva a 

que nem todas as coisas possam ser publicamente financiadas . A provisão privada de serviços 

financiados publicamente é compatível com a responsabilidade pela saúde de todos, mas 

requer um claro papel regulador dos governos." Neste mesmo resumo encontra-se a adaptação 

da OMS à tarefa que lhe cabe na divisão do trabalho - "A OMS focaliza duas áreas 

particulares de modo a reformar seus métodos de trabalho e a cooperação com os parceiros -

reduzir a ocorrência de malária e iniciativas de eliminação do tabagismo." (OMS, 1999, p.l) 

Prats (1999), criador e coordenador do Instituto Internacional de Governabilidade, 

patrocinado pelo PNUD e pelo Banco Mundial, encarrega-se de fazer a disseminação desta 

concepção para a América Latina. 
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"Os países em desenvolvimento devem levar em conta que os esquemas baseados no 
mercado, além de aumentar as desigualdades, colocam problemas difíceis de 
regulação e controle de custos. Além disto, se o emprego formal é baixo, a cobertura 
alcançada através do seguro social será também baixa. Só em períodos de crescimento 
alto e muito sustentado no tempo se viu que os sistemas de seguro voluntário 
aumentam o bastante para constituir a base de um sistema nacional de pré-pagamento. 
Em vista disto o informe da OMS conclui que a estratégia alternativa é construir 
sistemas de pré-pagamento mediante uma combinação de seguro social e 
financiamento público. Quase todos os países têm elementos de ambos, mas estes 
raramente se acham vinculados como parte de uma política de saúde explícita. 
Desenvolver uma estratégia nacional de pré-pagamento requer repensar o 
financiamento público da saúde em uma referência integrada de cobertura universal 
em que os esquemas de seguro com base no emprego, municipal ou comunitário, 
estariam vinculados com subsídios públicos e sujeitos a linhas orientadoras( ... ). 
Características básicas do novo universalismo - A vinculação se define para incluir 
toda a população, é obrigatória, seja pela cidadania seja pela residência. A cobertura 
universal significa cobertura para todos, mas não cobertura de tudo. O nível de 
serviços que deve ser coberto universalmente deve refletir o desenvolvimento 
econômico do país e as preferências democraticamente expressas em relação às 
prioridades de saúde. O pagamento aos provedores não é feito pelo paciente no 
momento em que utiliza os serviços de saúde. Os serviços de saúde podem ser 
oferecidos por provedores de todo o tipo. A questão da propriedade pública ou privada 
não é relevante quando os equipamentos e as práticas são padronizados e dispõem de 
flexibilidade gerencial. A chave estará nas capacidades reguladoras e de supervisão 
dos governos." (Prats, 1999, p.5) 

Atividades de saúde pública mais pacote clínico essencial (World Bank, 1993) com a 

sofisticação sistêmica do pluralismo estruturado (Londofío e Frenk). Parece que não se trata 

mais de combater a noção de universalidade, já que as inevitabilidades da globalização e da 

economia a tomaram obsoleta e naturalmente impossível. 

Mais ainda estava por vir. A OMS está ficando, a cada ano, mais realista que o rei. O 

World Health Report 2000 tem um tom que o prórprio Banco jamais ousaria - tanto pela 

"radicalidade" das conclusões, quanto pela evidente fragilidade técnica no uso de indicadores. 

O Box 1.1 Poverty, ill-health and cost-effectiveness (OMS, 2000, p.5) reproduz integralmente 

o discurso do Relatório do Banco de 1993. 

"O impacto global da doença não distingue entre ricos e pobres, mas uma distinção 
aproximada pode ser feita ranqueando os países pela renda per capita, estudando a 
distribuição das mortes em cada grupo, por causa e sexo , e agregando os grupos com 
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mais baixa e mais alta renda cada um constitui 20% da população do mundo. Estas 
estimativas mostram que, em 1990, 70% de todas as mortes e 92% das mortes por 
doenças transmissíveis, nos países mais pobres, eram um 'excesso' comparado à 
mortalidade que poderia ter ocorrido com as taxas de mortalidade dos países mais 
ricos . Os dados para as perdas em DAL Y eram semelhantes, com uma maior 
contribuição das doenças não transmissíveis. 
Existem intervenções custo-efetivas disponíveis contra as doenças que contribuem 
para muitas destas diferenças entre ricos e pobres, particularmente para combater as 
mortes infantis. Intervenções com custo estimado de R$ 100,00 ou menos por DAL Y 
salvo podem dar conta de oito ou nove, até dez, das principais causas entre 5 e 14 
anos. Todas elas são doenças transmissíveis ou formas de desnutrição. As mortes e 
incapacidades por estas causas devem diminuir rapidamente até 2002 ( ... ). Se a taxa de 
declínio projetada para as causas ligadas às doenças transmissíveis pudesse ser 
dobrada, o grupo dos ricos ganharia somente 0,4 anos de expectativa de vida, mas o 
grupo dos pobres ganharia 4,1 anos a mais, diminuindo a diferença entre os dois 
grupos de 18,4 para 13,7 anos. ( .. . ) a associação entre pobreza e custo-efetividade é 
apenas parcial, e provavelmente transitória, mas nas condições epidemiológicas e 
econômicas da atualidade é bastante forte." 

No Box 1.2 é retomada a tese defendida pelos técnicos do Banco no final dos anos 80 -

os diferenciais em saúde se explicam por comportamentos e conhecimento disponível, e não 

por diferenciais de renda (OMS, 2000, p.l 0). 

Outro aspecto interessante é a forma como o relatório narra a passagem do ideário da 

"saúde para todos" ao do "novo universalismo". 

"A abordagem enfatizada no movimento da APS pode ser criticada por ter dado pouca 
atenção às demandas das pessoas por cuidados de saúde, que são muito influenciadas 
pela qualidade percebida e pela responsividade; tendo concentrado quase 
exclusivamente em suas necessidades presumidas. Os sistemas falham quando estes 
dois conceitos não estão presentes( .. . ). A atenção inadequada à demanda é refletida na 
completa omissão, na Declaração de Alma-Ata, do financiamento e provisão privados, 
a não ser que a participação comunitária fosse construída para incluir financiamento 
privado de pequena escala. 
A pobreza é uma razão porque necessidades não podem ser expressas em demanda, 
podendo ser resolvida pela oferta de cuidados de baixo custo, não somente em 
dinheiro mas também em tempo e gastos não médicos. Mas existem outras razões para 
o desencontro entre o que as pessoas necessitam e o que querem, e a simples oferta de 
serviços médicos pode não ter qualquer significado. Em geral, tanto as reformas de 
primeira geração, quanto as de segunda14

, têm sido orientadas pelo suprimento. 
Preocupações com a demanda são uma característica das reformas de terceira geração, 

14 As re formas de primeira geração, segundo o Relatório, foram as das décadas de 40 e 50, início da de 60, de 
criação de sistemas nacionais de saúde; as de segunda geração "vêem a APS como um caminho para atingir uma 
cobertura universal economicamente viável" . (OMS, 2000, p.14) 
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que estão ocorrendo neste momento em muitos países, em que se está tentando fazer 
com que "o dinheiro siga o paciente" ( ... ). 
Embora tenha falhado na base organizacional e na qualidade, muitas bases técnicas da 
APS subsistem e têm passado por contínuo refinamento. Este desenvolvimento pode 
ser visto como uma convergência gradual ao que a OMS chama de 'novo 
universalismo' - oferta de serviços essenciais de alta qualidade, definidos 
principalmente pelo critério de custo-efetividade, para todos, em vez de possíveis 
cuidados para toda a população ou somente cuidados simples e pobres para os pobres." 
(OMS, 2000, p.l5) 

A visualização deste esforço retórico é reproduzida a seguir, é interessante mencionar 

que esta Figura é referida, no Relatório (OMS, 2000, p.15) como sendo adaptada de um artigo 

de Julio Frenk apresentado na Associação Americana de Saúde Pública em novembro de 1999 

e intitulado Building on the legacy: primary health care and the new policy directions at 

WHO. 

Intervenções incluídas 
"Básicas" ou simples 

"Essenci ais" ou custo-efetivas 

Tudo o que fo r medicamente útil 

Po ula ão Coberta 
Somente os pobres 

Atenção "primitiva de saú~ 

APS "seletiva" 

nunca realmente realizada 

Todos 
Conceito original 

Novo universalismo 

t 
Universalismo clássico 

Figura C - Cobertura da população e intervenções sob diferentes noções de atenção primária à 
saúde 

A partir destes esclarecimentos quanto aos princípios adotados, o Relatório prossegue 

apresentando uma metodologia para avaliar o desempenho dos sistemas de saúde de todos os 

países. A forma de cálculo deste desempenho, bem como os resultados obtidos, são 

exemplarmente comentados em texto assinado pelo Ministro José Serra, mas certamente 

elaborado por quadros técnicos do MS, em reação à classificação do Brasil em penúltimo 

lugar. 
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"No dia 21 de junho desta ano, a Direção Executiva da OMS apresentou ao mundo, 
com grande mobilização publicitária, um ranking baseado em um indicador sobre o 
desempenho dos sistemas de saúde de 191 países do mundo. 
Para chegar a esse resultado os membros do staff da OMS e os técnicos por eles 
contratados elegeram e somaram cinco indicadores: nível de saúde (DALE 15

), 

distribuição de saúde, nível das respostas do sistema de saúde; distribuição de 
respostas do sistema, e justiça da contribuição financeira ao sistema de saúde. 
( ... ) cometeu muitos erros conceituais; não dispôs de dados sobre a situação de cada 
país e muito menos, não dispôs de dados para comparar países e ordená-los segundo 
um ranking. 
Um dos casos mais dramáticos se refere ao DALE, que pretende incorporar à medição 
das tabelas de vida os anos perdidos por incapacidade. Como não existiam estimativas 
por países, estes foram reunidos em grupos e a porcentagem de dedução por 
incapacidade foi suposta como constante para cada grupo. Como se calculou esta 
porcentagem? Simplesmente como proporção da expectativa de vida ao nascer. Ou 
seja, trata-se somente de um indicador antigo disfarçado de novo. 
No caso da justiça das contribuições financeiras à saúde, foram reunidos dados para 
somente 21 dos 191 países. Para os outros 170 se fez uma regressão múltipla cujo 
coeficiente de redução, que indica a confiabilidade dos resultados, foi baixíssimo: 
26%. ( ... )não foi levado em conta o impacto distributivo do gasto em saúde( ... ). 
No caso da desigualdade da distribuição de saúde da população, como também não 
havia indicadores, foram utilizados dados indiretos sobre pobreza, escolaridade e 
concentração de renda. Assim, é óbvio, não foi levado em conta o desempenho do 
sistema de saúde para reduzir ou não as desigualdades sociais. Ao contrário, construiu
se um indicador sobre distribuição de saúde que, na verdade, é um indicador sobre 
distribuição de renda( ... ). 
Com relação à capacidade de respostas do sistema de saúde ( ... ) o informe deixa de 
lado a resolutividade para tentar avaliar somente o respeito à dignidade, à 
confidencialidade e à autonomia das pessoas ante os serviços. Por exemplo, a 
possibilidade de uma pessoa internada em um hospital receber visitas de amigos e 
membros da família. Todavia, de novo, como não existiam os dados nacionais 
necessários, foram feitas, então, pesquisas em uns poucos países. No caso do Brasil 
foram entrevistados pouco mais de trinta consultores. 
Esse exercício todo produziu estranhos resultados. De acordo com ele, o sistema de 
saúde da ilha de Malta tem melhor desempenho que o da Noruega; o da Grécia melhor 
que o do Reino Unido; o de Benim melhor que o do Brasil; o de Catar melhor que o 
do México; o do Senegal melhor que o da Argentina ou do Uruguai; e o da Arábia 
Saudita melhor que o dos Estados Unidos. 

15 Segundo um artigo assinado por criadores do DAL Y, para o Banco Mundial em 1993 e que, tudo indica, 
participaram do desenvolvimento do DALE, esse é estimado por três tipos de informação: a fração da população 
que sobrevive em cada idade, calculada a partir das taxas de nascimento e morte; a prevalência de cada tipo de 
incapacidade em cada idade; e o peso definido para cada tipo de incapacidade, que pode ou não variar com a 
idade. A sobrevivência em cada idade é ajustada para baixo pela soma de todos os efeitos de incapacidade, sendo 
cada um o produto de um peso e o complemento de uma prevalência. Esta sobrevivência ajustada é, então, 
dividida pela população inicial, antes que qualquer mortalidade tenha ocorrido, e dá a média do número de anos 
de vida saudável equivalente ao que um membro recém-nascido da população poderia esperar viver. Urna 
diferença com relação ao DAL Y é que esse distingue a contribuição de cada doença para o resultado geral. O 
DALE teria a vantagem de não requerer muitos parâmetros para o cálculo e ser mais diretamente comparável 
com a noção mais familiar de expectativa de vida, sem os ajustes (Murrey, Salomon e Mathers, 1999). 
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Tal ranking, apresentado por uma instituição historicamente respeitável, teve e tem, 
todavia, grande impacto político em muitos países, exatamente como parecia pretender 
a direção da OMS." (Serra, 2000a) 

Em outro artigo, cerca de quinze dias após a divulgação do relatório, Serra (2000b) já 

havia feito ressalvas ao mesmo, apontando erros com relação aos dados sobre o Brasil. 

"Uma das variáveis mais importantes é a mortalidade na infància, mas nesse caso o 
relatório desprezou a média desses indicadores em favor da sua dispersão. Assim, um 
país cujo índice médio de mortalidade na infància é 100 mas onde as crianças pobres e 
ricas morrem em igual proporção, estaria em melhor situação que um país cuja 
mortalidade média é 20, mas onde o índice é de 15 para os ricos e 25 para os pobres. 
( ... )utilizou uma pesquisa parcial (só cobriu o Sudeste e o Nordeste), antiga e pequena 
(só cinco mil famílias). Por despreparo e má assessoria, ignorou a conhecida Pesquisa 
Nacional de Amostra Domiciliar, que é mais recente, abrange todo o território e cem 
mil famílias . Só por conta dessa falha, a Organização superestimou em 3,5 vezes a 
desigualdade na mortalidade infantil em nosso país. 
( ... ) deixou de lado a distribuição do gasto público em saúde, a quem ele beneficia 
mais e a quem beneficia menos. ( .. . ) planos de saúde não contam como despesa de 
ninguém! Portanto, é óbvio, subestimaram-se notavelmente as despesas dos mais 
ricos com saúde e, portanto, superestimou-se a injustiça do financiamento à saúde." 
(Serra, 2000b) 

É claro que os textos assinados pelo Ministro não fazem perguntas de fundo nem 

questionam as premissas, como é o caso da tal "injustiça do financiamento" . No entanto, 

mesmo que tenham a função de resgatar a imagem do MS e do seu dirigente, servem como 

ilustração dos procedimentos e das conclusões a que chega a OMS de nova cara. É 

interessante ressaltar que a OMS de antigamente era muito respeitada pela produção e 

divulgação de dados epidemiológicos, sobre a situação das doenças, principalmente 

transmissíveis, em todos os países do mundo. 

Afinal, a quem se dirige este Relatório e quais suas recomendações? Oficialmente o 

texto se dirige às organizações internacionais "doadoras" que, "numerosas e ansiosas para 

assegurar que suas preocupações particulares sejam expressas em políticas", podem entrar em 

contradição entre si e com os governos - ou seja, um eco do chamado à ação coordenada já 
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feito pelo Banco Mundial em 1997. Também se dirige aos Ministérios da Saúde, a quem são 

feitas recomendações para melhorar o desempenho, especialmente na forma de provisão de 

serviços. Neste tema aparece a total sintonia com as recomendações já feitas pelo Banco. 

Segundo a OMS um processo explícito de estabelecimento de prioridades deve identificar o 

conteúdo de um pacote de beneficios disponível para todos, incluindo aqueles dos esquemas 

privados. A lógica deve ter como fórmula excluir certas intervenções do pacote de beneficios, 

não deixando qualquer pessoa de fora. Deve ser desenvolvida uma estratégia que faça a 

distinção entre os componentes do setor privado, incluindo a promoção e a auto-regulação, 

aliada a uma estrutura de incentivos. 

Na divisão de tarefas entre as organizações internacionais coube a Partnerships for 

Health Reform, um projeto financiado pela United States Agency for International 

Development - USAID, a disseminação de instrumentos gerenciais para a impl~mentação e 

avaliação dos processos de reforma em andamento. Em um texto produzido por dois 

consultores (Bitrán e Munõz, 2000) encontra-se uma sistematização detalhada sobre como 

operacionalizar a priorização da população pobre, sem pudores de utilizar o termo focalização 

que poucas vezes aparece de forma explícita nos documentos do Banco e, especialmente, da 

OMS. 

"Focalizar é o ato de dirigir recursos públicos, ou subsídios, para grupos específicos da 

população, para conseguir certos objetivos de política." Existem quatro métodos de 

focalização : pelas características individuais - como renda ou estado nutricional, requer um 

documento formal que identifique os que estão habilitados para o beneficio; por 

características grupais- localização geográfica, sexo ou etnia; auto-focalização - a população 

mais necessitada é aquela que se submete a barreiras como tempo de espera ou perigo da área 

em que a unidade de atenção está localizada; pelo tipo de serviço - a população focalizada 
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teria mais necessidade desse serviço e não teria outros meios para obtê-lo, o exemplo seria o 

da distribuição de camisinhas para prostitutas (Bitrán e Mufioz, 2000, p.9). 

Provisão universal 
Oferece serviços subsidiados para a população por 
igual. Assim, alguns pobres conseguem atenção 
subsidiada, enquanto que alguns não pobres também se 
beneficiam. Como os subsídios são limitados, e 
portanto os serviços que fmanciarn, algumas pessoas 
não conseguem acesso à atenção subsidiada. Entre elas 
se encontram alguns pobres, que ficam erroneamente 
excluídos, e alguns não pobres que ficam 
apropriadamente sem atenção. 

Provisão focalizada 
Adota mecanismos para dirigir os serviços 
prioritariamente para os pobres. Tem sucesso se 
aumenta a quantidade de subsídios que chegam aos 
pobres enquanto diminui aqueles que chegam aos não 
pobres. Mas os procedimentos de focalização podem 
ter custos administrativos - por exemplo com 
trabalhadores sociais que identifiquem os pobres 
através de entrevistas. Este gasto reduz a quantidade de 
subsídios disponíveis para fmanciar os serviços de 
saúde para os pobres, ficando alguns sem acesso a eles. 

Quadro B- Provisão universal x provisão focalizada (adaptado de Bitrán e Mufioz, 2000, p.5) 

Subsídios governamentais à oferta 
O governo envia os recursos diretamente aos 
provedores. É simples de administrar, mas pode 
promover ineficiência produtiva entre os provedores, 
que podem acostumar-se ao recebimento de fundos 
públicos regularmente, independente de seu 
desempenho. Quando o subsídio vai somente para 
provedores públicos limita ou obstrui a competição no 
mercado de saúde. 

Subsídios governamentais à demanda 
O governo identifica a população objetivo mediante 
algum mecanismo de focalização . Entrega a esta os 
subsídios sob a forma de cheques (vouchers) ou em 
dinheiro. Os beneficiados podem escollher o provedor 
de sua preferência. Este modelo favorece a competição 
entre os provedores mas pode desfmanciar os hospitais 
públicos, acostumados a receber subsídios pela oferta. 

Quadro C - Subsídios à oferta e à demanda na atenção focalizada (adaptado de Bitrán e Mufíoz, 
2000, p .8) 

Voltando ao caso do Brasil, como ilustração, um documento produzido para o Banco 

Mundial, por William Jack em 2000, analisa as reformas ocorridas na Colômbia, Argentina, 

Brasil e Chile. As conclusões sobre o processo brasileiro são as de sempre, repetidas com 

variações meramente semânticas desde o documento de 1989 (World Bank, 1989a). 

"Poderia se esperar que o sistema de seguro público universal complementado por 
uma opção ativa pelo seguro privado, e sua forte dependência da provisão privada de 
serviços médicos, pudesse levar a um equilíbrio entre eficiência e eqüidade. 
Entretanto, apesar da natureza ambiciosa das reformas dos últimos 15 ou 20 anos, o 
sistema falha em atingir tais metas. Por um lado, para ser significativamente 
implementada, a base universal de seguro público precisa ser apoiada por serviços 
médicos que estivessem, de fato, disponíveis para todos. Entretanto, a qualidade e o 
acesso a serviços publicamente financiados varia muito, sugerindo que o sistema 
público é insuficiente para satisfazer as necessidades dos pobres. Uma interpretação 
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alternativa é que o sistema público é muito generoso com os não pobres, mas o dado 
de que os pobres freqüentemente pagam altos preços para usar o sistema privado 
sugere que o seguro público é essencialmente inútil para eles. 
Os atributos de eficiência do setor privado, por outro lado, têm sido comprometidos 
exatamente por aquelas características que sugerem cuidado quanto a basear-se 
demasiadamente no mercado para gerar qualidade e redução de custo. As empresas de 
seguro, sem regulação, têm provido seguros limitados (sem cobertura vitalícia, com 
condições de exclusão e outras limitações) e têm sido incapazes de controlar custos." 
(Jack, 2000, p.36-37) 

finalmente, em novembro de 2001 o Banco finaliza um projeto para o financiamento 

da expansão do Programa de Saúde da Família- PSF. Como sempre, o documento inicia com 

comentários críticos sobre a situação. 

"Apesar da inexistência de evidências demonstrando o efeito da descentralização sobre 
o nível de saúde, a qualidade dos serviços ou a eficiência e eqüidade do sistema, o 
MS, assim com o observadores externos, tem percebido uma série de problemas no 
processo de descentralização que podem ameaçar a expansão do PSF: (i) não 
correspondência entre as responsabilidades delegadas e a capacidade institucional 
existente em muitas municipalidades; (ii) falta de clareza na divisão de 
responsabilidades entre estados e municípios, particularmente em termos de 
planejamento, supervisão e fluxo financeiro e de informações; (iii) fragilidade na 
capacidade dos municípios para organizar e gerenciar a oferta de serviços de saúde, 
em parte devido à falta de administradores profissionais treinados; (iv) ausência de 
monitoramento e avaliação sistemáticos; (v) tendência dos gestores municipais para 
focalizar em inputs e não em resultados e outputs; e (vi) inabilidade de muitos estados 
e municípios para implementar sistemas funcionais de referência. 
Na atualidade o sistema de saúde brasileiro continua a se caracterizar por (a) ligação 
insuficiente entre mecanismos de financiamento e prioridades de saúde; (b) poucos 
incentivos para os administradores das unidades básicas de saúde (na sua maioria 
municipais) e hospitais (na sua maioria privados) para que utilizem os recursos com 
eficiência; (c) fragilidade gerencial no nível municipal, principalmente para gerenciar 
o P AB e aplicar estes recursos na compra de serviços efetivos, na utilização da 
informação para monitorar e avaliar o desempenho, e para traçar ações corretivas 
estratégicas; e ( d) ausência de análise rigorosa da utilização dos recursos. 
O PSF tem um grande potencial, mas enfrenta obstáculos para sua futura expansão 
( ... ), incluindo limitada cobertura em grandes áreas urbanas, focalização e priorização 
inconsistentes, sistema de referência inadequado, pobre qualidade dos serviços, 
suprimento escasso de recursos humanos em termos de qualidade e quantidade, 
arranjos contratuais instáveis." (World Bank, 2001, p.2-3) 

Para enfrentar este quadro o Banco desenvolveria um Projeto com os seguintes 

objetivos: aumentar o acesso e a utilização da rede básica de serviços entre a população de 
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baixa renda de centros urbanos com mais de 100.000 habitantes, através da expansão do PSF 

e da construção de um sistema de referência; melhoria da qualidade dos serviços do PSF 

através do treinamento de recursos humanos neste modelo; melhoria do desempenho e 

efetividade dos serviços através do fortalecimento de sistemas de informação, monitoramento 

e avaliação, e acreditação. Entre as justificativas para o envolvimento do Banco está a 

afirmação de que o empréstimo a ser feito não é crítico para o PSF, mas que a presença do 

Banco assessorando o MS teria muito valor. O Projeto, a ser implementado em seis anos, tem 

uma primeira fase programada para março de 2002 a fevereiro de 2004, e inclui quatro 

componentes: 

1 - Expansão do PSF e modernização institucional - US% 56,6 milhões - apoiará a expansão 

da população coberta pelo PSF em aproximadamente 50 municípios com mais de 100.000 

habitantes através da conversão do tradicional modelo de provisão de serviços básicos de 

saúde para o modelo do PSF, preventivo e baseado no desempenho, assim como o 

fortalecimento de um regime de descentralização que segue a referência reguladora da NOAS. 

Os municípios participantes devem submeter um "Plano de Conversão" da rede de atenção 

primária tradicional para o modelo do PSF. 

2 - Treinamento e supervisão - US$ 60,9 milhões - apoiará o desenvolvimento de uma política 

de recursos humanos que contribua para a expansão do modelo do PSF. 

3 - Monitoramento e avaliação - US$ 14,00 milhões- metodologias rigorosas serão utilizadas 

para avaliar a estrutura, processo, resultados e impactos do PSF. 

4- Gerenciamento do projeto- US$ 4,00 milhões (World Bank, 2000). 

Para finalizar o documento relembra as recomendações do relatório interno de 

avaliação da presença do Banco no Brasil (World Bank, 1998): "dada a natureza dinâmica do 

sistema de saúde brasileiro ( ... ) o sucesso do projeto pode depender da flexibilidade face a 

mudanças nas condições políticas e econômicas, bem como da habilidade para a reorientação 
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quando novos conhecimentos se tomem disponíveis, o instrumento selecionado permite 

correções de meio do caminho a cada dois anos" (World Bank, 2001, p.lO). 

A revisão dos documentos do Banco Mundial, desde 1987 indicam a coerência interna 

das prescrições, tanto no campo internacional como para o Brasil. Este texto, de 2001, ainda 

que se refira a uma intervenção em especial não deixa de marcar esta mesma coerência, com o 

apoio à estratégia de focalização de um pacote clínico essencial representada pelo PSF. 
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