
SAÚDE

O Sistema Único de Saúde enfrenta dificuldades de implanta-
ção decorrentes da insuficiência de recursos, nas três esferas
de poder, mas apresenta resultados animadores em sua estra-
tégia primordial: a municipalização de suas ações e serviços

OBSTACULOS
E AVANÇOS

ão seria possível analisar as políticas e o
sistema de saúde em Minas Gerais sem
abordar, de início, a questão crucial do seu
financiamento. A inexistência de fontes defi-
nidas e seguras de recursos,
ao lado da escassez crônica
dos mesmos, faz com que o
setor passe por crises suces-
sivas. Embora tais crises te-
nham caráter nacional, uma
vez que o principal
financiadordo Sistema Uni-
code Saúde (SUS) é a União,
não se pode mini-mizar o
papel do Estado, co-
partícipe do financiamento
e gestor do sistema.

Conforme estabelece a Constituição
Federal (art. 198, § único), o sistema de
saúde deve ser financiado com recursos do
orçamento da Seguridade Social, da União,
dos estados e dos municípios. Analisando-se
a distribuição do gasto público setorial entre
as três esferas de governo, verifica-se que a
União e os estados vêm diminuindo sua

participação e que, em decorrência do pro-
cesso de municipalização das ações de saúde
ora em curso, é a esfera municipal que vem
aumentando a alocação de recursos no setor.

Segundo dados de Vianna e
Piola(1), no início dos anos 80
a União respondia por cerca
de 75% do gasto público em
saúde, os estados por 18% e os
municípios por 7%. Em 1990,
a participação federal passa a
ser de 72,7%, a estadual de
15,4% e a municipal de 11,9%.

Em termos absolutos, o
dispêndio federal tem decres-
cido significativamente nos
últimos anos (tabela 1). De um

total de US$ 10,9 bilhões em 1987, o que
corresponde a. US$ 80,3 per capitalano,
teve-se, em 1993, algo aproximado a US
7,5 bilhões, ou seja, US$ 47,8 per capital
ano. Essa retração não tem como ser com-
pensada, na atual estrutura tributária brasi-
leira. Estados e municípios não conseguiriam
recuperar a defasagem, ainda que aumentas-
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sem expressivamente sua participação percentual nos gas-
tos. Tudo indica, no entanto, que vêm *destinando ao setor
um volume de recursos inferior às suas possibilidades.

Em Minas Gerais, vê-se que a competência atribuída
pela Constituição de 1988 aos estados, para cuidar da saúde
da população, não se fez acompanhar por um incremento de
recursos (tabela El). Embo-
ra os dados indiquem que a
participação do setor Saú-
de nas despesas globais do
Estado tenha mais que du-
plicado a partirde 1990 (de
cerca de 3,5% nos anos 80
para algo entre 7% e 914,
entre 90 e 93), tal acrésci-
mo foi apenas aparente,
uma vez que se deve à in-
corporação, nas contas do
Estado, de recursos fede-
rais destinados ao paga-
mento de serviços presta-
dos pelo SUS.

Se se considerarem
apenas os gastos com re-
cursos ordinários do Te-
souro do Estado, verifica-
se que a participação
percentual do setor Saúde
situa-se, ao longo do tem-
po, num patamar bastante
baixo (sempre inferior a
4%) e que vem mesmo
decrescendo nos últimos
anos (de 3.9% em 1989
para 3.1% em 1992, en-
contrando-se na casa dos
3,3% em 1993).(2)

A Constituição Esta-
dual estabelece que os recursos para os programas de saúde
não serão inferiores aos destinados aos investimentos em
transporte e sistema viário (art. 158. § único). No entanto,
os números apresentados pelo Estado, tendo em vista a
comparação dos gastos entre esses dois setores, não se
restringem aos recursos do Tesouro, mas incorporam tam-
bém as transferências federais para a saúde. Tal fato se
torna ainda mais grave quando se observa que a participa-
ção dos recursos doTesouro nos gastos estaduais em saúde
tem-se situado, a partir de 1990. entre 28% e 39%. cabendo
às "outras fontes" - basicamente transferências do Minis-
tério da Saúde - financiar o restante (tabela III).

Vale destacar, ainda, que mais de três quartos dos
recursos do Tesouro estadual se destinam a despesas
correntes, significando, fundamental mente, pagamento de
pessoal. Como os recursos federais também atendem quase
exclusivamente ao custeio, e os municípios têm poucas
condições de realizar gastos expressivos de capital, assiste-

se a uma situação de parcos investimentos no setor,
di recionados, em geral, para a recuperação e modernização
da rede existente.

Nesta conjuntura de retração e escassez de verbas, a
implementação do Sistema Único de Saúde, que, em prin-
cípio, supõe aporte de recursos para fazer cumprir diretri-
zes constitucionalmente estabelecidas, tais como
universaliiação, eqüidade e integralidade das ações. fica,
no mínimo, bastante dificultada.

Munici pai ização - 'outro aspecto que merece cornen-
tários, em se tratando do Sistema de Saúde em Minas
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Gerais, diz respeito ao processo de municipalização das
açõese serviços. Definidacomoestratégiade implementação
do SUS e instrumento de reorganização do modelo
assistencial, a municipalização da saúde constituiu atônica
da política setorial no governo Hélio Garcia. Iniciada em
1991, através de convênios firmados com os municípios, foi
fortemente impulsionada nos anos subseqüentes, tendo
levado Minas Gerais a integrar, segundo avaliação do
Ministério da Saúde, o grupo dos estados onde o processo
mais avançou.

A rede ambulatorial do Estado já foi quase totalmente
transferida para a esfera municipal. Os convênios relativos
à descentralização da gerência da rede já contemplaram
755 municípios e foram acompanhados de termo de cessão
do pessoal e do patrimônio. Dessa forma, repassaram-se
aos municípios não só as uni-
dades físicas com todos os
equipamentos (postos e cen-
tros de saúde, policlínicas, la-
boratórios e PAMs do extinto
Inamps), mas também os fun-
cionários (cerca de 20 mil
servidores estaduais e 3 mil
federais). Foram mantidos sob
a administração da Secretaria
de Estado da Saúde (SES) 11
laboratórios regionais que de-
senvolvem ações de suporte à
vigilância epidemiológica e
sanitária, cinco hemocentros,
quatro núcleos de hematologia
e hemoterapia, bem como 21
unidades hospitalares da Fhemig.

Cerca de 82% dos municípios assumiram também o
controle e avaliação da rede ambulatorial contratada, o que
compreende o gerenciamento dos serviços prestados ao
SUS pela iniciativa privada (clínicas, laboratórios, servi-
ços de apoio diagnóstico e terapêutico, etc).

No que se refere ao controle e avaliação da rede
hospitalar contratada, fez-se, inicialmente uma experiência
de descentralização em quatro municípios (BH - em co-
gestão com a SES, Manhuaçu, Minas Novas e Sete
Lagoas). Atualmente, cerca de 300 já estão emitindo e
controlando a AH-1 (Autorização de Internação Hospitalar),
bem como administrando a relação com os prestadores
privados.

O nível municipal assumiu também, juntamente coma
rede de ambulatórios, a responsabilidade pela realização de
várias ações de vigilância epidemiológica (imunização de
rotina, programas de controle de doenças, entre outras). As

ações que extrapolam o âmbito local (campanhas de vaci-
nação, mapeamento de nosologias, detecção e controle de
surtos epidêmicos) continuam sob a responsabilidade do
Estado, embora sua execução conte com a participação dos
municípios.

A política de descentralização contempla, ainda, as
ações de vigilância sanitária. Poucos municípios, no entan-
to, organizaram serviços para dar conta dessa tarefa, e os
que o fizeram assumiram, em geral, ações de menor com-
plexidade. A promulgação do Código Sanitário do Estado,
cujo projeto está em tramitação na Assembléia Legislativa,
ao regulamentar condutas, contribuirá, certamente, para a
facilitação desse processo e servirá de balizamento para os
códigos municipais, que vêm sendo elaborados atualmente.

Em 1993,0 Ministério da Saúde normatizou o proces-
sode descen-tralização, es-
tabelecendo três categori-
as de gestão nas quais os
municípios devem se en-
quadrar: incipiente, parci-
al e semiplena. A cada uma
delas correspondem deter-
minadas responsabilidades
e prerrogativas, bem como
requisitos, em níveis de
complexidade crescente.
Dos 624 municípios mi-
neiros com processo de
habilitação aprovado,
72 14% se enquadram na
forma de gestão incipiente,
27,1% na parcial e apenas

0,5% (BH, Betim e Sete Lagoas) na semiplena.
A pequena incidência de habilitação na categoria

semiplena - na qual o município assume a completa respon-
sabilidade pela contratação, controle e pagamento dos
serviços ambulatoriais e hospitalares, recebendo, mensal-
mente, do Ministério da Saúde, os recursos financeiros
correspondentes - explica-se, basicamente, pelo receio dos
municípios em assumirem compromissos financeiros com
os prestadores privados, numa conjuntura de indefinição de
fontes de financiamento e insegurança com relação à regu-
laridade dos repasses federais.

Vontade política - Merece registro a ação decisiva do
Estado no sentido de impulsionar a municipalização das
ações e serviços de saúde. A Secretaria da Saúde, gestora
do SUS em Minas Gerais, criou instrumentos técnicos,
jurídicos e administrativos para viabilizar o processo;
desenvolveu amplo material informativo para orientação

A rede ambulatorial do Estado já foi
quase totalmente transferida para a
esfera municipal. Os convênios relati-
vos à descentralização da gerência da
rede já contemplam 755 municípios e
foram acompanhados de termo de ces-
são de pessoal e do patrimônio. Cerca
de 82 por cento dos municípios assu-
miram também o controle e avaliação
de toda a rede ambulatorial contratada
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dos gestores municipais; realizou seminários, debates e
encontros, envolvendo prefeitos, vereadores, secretários
municipais de Saúde e técnicos do setor; promoveu treina-
mentos, cursos de aperfeiçoamento e especialização para
seus próprios funcionários e para os da esfera municipal.

-Por outro lado, é preciso destacar o esforço realizado
pelos municípios para adequar suas estruturas administra-
tivas à complexidade da tarefa que passaram a assumir.
Tiveram de proceder à criação ou ao reaparelhamento do
órgão gestor de saúde (secretaria ou departamento); à
reorganização da rede de prestação de serviços; ao plane-
jamentoeà programaçãodasaçõese serviços;àcapacitação
técnica de seus profissionais; à criação dos mecanismos de
gerência previstos na normatização federal (conselho, pia-
no e fundo de saúde)(3); à redefinição de prioridades e
processos; ao aumento dos recursos alocados no setor.
Alguns chegaram a estruturar distritos sanitários e a mon-
tar serviços de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sani-
tária e Saúde do Trabalhador.

Apesar das enormes dificuldades enfrentadas
pelos municípios para dar conta do desafio, há indi-
cações de que, existindo vontade política, os resulta-
dos podem ser positivos. Estudo de casos realizado
pela Escola de Saúde de Minas Gerais/Funed em
municípios mineiros e de outros estados(4), bem
como relatos das experiências de municipalização da
saúde no Rio de Janeiro e em São Paulo - estados que

iniciaram o processo mais cedo -, evidenciam que a
descentralização, ao propiciar um controle mais
direto e efetivo do Sistema, pode levar à redução dos
gastos, a soluções mais adequadas e menos burocrá-
ticas, à estruturação mais racional dos serviços e, em
última instância, ao aumento de sua resolutividade.

E preciso considerar, no entanto, que, apesar de
a municipalização da saúde constituir uma proposta
basicamente consensual, uma vez que assumida,
pelo menos em nível do discurso, por atores sociais
os mais diversos, a forma de sua implementação
pode ser decisiva no sentido de configurar distintos
projetos sanitários ou políticos. Segundo afirma
Mendes(5), "o princípio constitucional da descen-
tralização pode ser, conforme se lhe aplique, um dos
motores da reforma sanitária ou uma das opções
básicas das políticas sociais de corte neoliberal".

Embora a configuração do "desenho" da
municipalização dependa mais diretamente da esfe-
ra federal, na qual se dá a formulação das políticas,
a definição das diretrizes gerais do sistema e a
normatização das ações, não se pode descurar do
papel dos estados, seja enquanto interlocutores pri-
vilegiados do governo federal, capazes de influenci-
ar suas decisões, seja enquanto responsáveis pela
implementação das políticas.

TABELAI
GASTO FEDERAL EM SAÚDE - BRASIL - 1987194

GASTO TOTAL
(Em US$ bilhões)

10,90
10,00
11,30
9,50
7,90
6,60
7,50

11,45

GASTO PER CAPITA
(Em USS)

80,3
72,1
791,7
65,9
53,7
44,0
47,8
72,8

ANO

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994 (*)

Fonte: Ministério da Saúde - Secretaria de Assistência à Saúde
(*) Orçamento da União / 3 versão - Base: US$ de abril/93. Segundo informações do próprio
Ministério da Saúde, tendo por base o executado o 1 0 semestre de 1994, só será possível realizar cerca
de USS 8,0 bilhões, o que corresponde a US$ 51,0 per capita.
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TABELA II
PARTICIPAÇÃO DOS GASTOS EM SAÚDE EM RELAÇÃO AOS GASTOS TOTAIS DO ESTADO,

SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS (1) MINAS GERAIS 1980/94

ANO

1980

1981

1982

1983

1984
1985
1986

1987

1988

1989
1990

1991

1992
1993

1994(5)

RECURSOS DO TESOURO (2)
(%)

3,50

3.37

3.47

3.57

3.74

3,11

3,91
1,96
1,43

3,89

3,58
3,40

3,13

3,31

3,58

OUTRAS FONTES (3)
(%)

3,63

4.04

4,83
4,65

2,65

5,14

5,78

8,35
10,46
3,28

17,88

25,16

24,03

19,16
8.94

TOTAL (4)(%)
3.54

3.54

3,80
3,80

3,42

3.49

4,30
3.45
3,71

3.74
7,04

8.95

7,84

6.92

5,80

Fonte: Balanços Gerais do Estado/SEF - Proposta Orçamentária 1994ISeplan - Secretaria de Estado da auae.

(1)- Refere-se aos gastos da SES e suas fundações (Fhemig,	em relação ao total de gastos com recursos de
Funed, Hemominas. Cardiominas), bem como às	 outras fontes.
despesas realizadas pelo Deop/Setop com obras e
instalações destinadas ao sistema de saúde. (4) - Gastos em saúde (recursos do Tesouro + outras

(2)- Gastos em saúde com recursos do Tesouro em	 fontes) em relação ao total de gastos (recursos

relação ao total de gastos com recursos do Tesouro.	do Tesouro + outras fontes).

(3) - Gastos em saúde com recursos de outras fontes	(5) - Dados da proposta orçamentária.

TABELA iii - PARTICIPAÇÃO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
E DE OUTRAS FONTES NOS GASTOS EM SAÚDE E NOS GASTOS GERAIS DO

ESTADO DE MINAS GERAIS - 1990194

GASTOS GERAIS GASTOS EM SAÚDE

ROT OUTRAS	TOTAL	ROT OUTRAS TOTAL
(%) FONTES (%)	(%)	(%) FONTES (%)	(%)

1990	75,8	24,2	100,0	38,6	61,4	100,0

1991	74,5	25,5	100,0	28,3	71,7	100,0

1992	77,5	22,5	100,0	30,9	69,1	100,0

1993	77,2	22,8	100,0	36,9	63,1	100,0

Fonte: Balanços gerais do Estado/SEF e Proposta Orçamentária 1994/SE PLAN
(') - Dados da proposta orçamentária

(1) - Refere-se aos gastos da SES e suas
fundações (Fhemig. Funed, 1-lemorninas,
Cardiominas), bem como às despesas realiza-
das pelo Deop/Setop com obras e instalações
destinadas ao sistema de saúde.

(2) - Gastos em saúde com recursos do
Tesouro em relação ao total de gastos com
recursos do Tesouro.

(3) - Gastos em saúde com recursos de
outras fontes em relação ao total de gastos
com recursos de outras fontes.

(4) - Gastos em saúde( recursos do Te-
souro + outras fontes) em relação ao total de
gastos (recursos do Tesouro + outras fontes).

(5) - Dados da proposta orçamentária.

54	Rivisi oo L1.usL11vo


