
oi

para a sociedade em geral, destinatária última e primeira da atividade
universitária. I

"Ao denunciar a gravidade da situ.ação a que se chegou, o
Conselho Universitário convoca autoridades e povo a considerarem os
equívocos e distorções de que são vítimas as instituições públicas de
ensino superior e que conspiram contra uma ordem social mais justa,
mais solidária e mais humana. Ao mesmo tempo, porém, co(lsciente de
que não é neste sentido que apontam os valores básicos da
nacionalidade, sobretudo aqueles que se expressam na Constituição
da República, crê e espera que se atue eficazmente no sentido de que
uma realidade melhor se instale e se imponha".

Foi uma manifestação lúcida e contundente do Conselho
Universitário, como tem sido lúcida a atuação da Universidade em
momentos de crise.

Meu propósito, nesta sessão, foi o de trazer dados à
reflexão, na esperança de que possam ecoar também fora deste
recinto. Não há desesperança na Universidade. Ao contrário, há
coragem e muita disposição para continuar o trabalho que hoje se faz
e que tem obtido reconhecimento interno e externo.

A Universidade tem sido talvez a única instituição pública
brasileira a submeter-se a vários processos de avaliação. Na maioria
deles, tem se saído bem. Tem disputado verbas junto a instituições
nacionais e internacionais e obtido bom retorno, o que comprova a sua
excelência. Testada pela empresa nacional, ela tem sabido responder
com o desenvolvimento de tecnologias que aumentam a produtividade.
Cobrada pela comunidade carente, ela tem sabido levar à periferia um
pouco de seu conhecimento e do seu trabalho. Enfim, a Universidade
Pública não tem sido omissa. Ao contrário. tem marcado sua presença.

O conhecimento do trabalho da Universidade e a confiança
no seu potencial me encorajam a encerrar este pronunciamento com as .
palavras de Maiakovski, em 1927:

"Não estamos alegres, é certo,
Mas também por que razão
Haveríamos de ficar tristes?
O mar da história é agitado.
As ameaças e as guerras, havemos
De atravessá-Ias, rompê-Ias
Ao meio, cortando-as como
Uma quilha corta as ondas ..
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SAÚDE E CIDADANIA.

Neste momento, velozes e profundas transformações estão
se processando no setor da saúde. O acerto e a correção de seus
rumos dependerão,no entanto,da possibilidade de ampliação do de-
bate e do envolvimento da sociedade civil. Temas cruciais vêm sendo
discutidos: a urgência de melhorar os níveis de saúde e assegurar à
população acesso igualitário a serviços dignos; a necessidade de
consolidar o Sistema Único de Saúde - SUS, sob pena de deixá-lo
transformar-se em letra morta ou num sistema precário, destinado
exclusivamente à massa marginalizada da população; a
descentralização administrativa e gerencial do setor, via municipalização
das ações e serviços - entre outros.

O seminário "Saúde e Cidadania", onde esses temas foram
tratados, constitui uma iniciativa da Assembléia Legislativa de Minas'
Gerais que, ao procurar ouvir variados sujeitos sociais, confrontar seus
interesses, democratizar as informações, a discussão e o debate, em
busca de alternativas de ação, contribui para a construção e o execício
da cidadania em nosso Estado. Demonstra, além disso, sintonia com
as mais sentidas aspirações da sociedade. Dentre o vasto elenco de
problemas sociais que afligem o Estado e o País, poucos têm
despertado tanto interesse emotivado tanta apreensão quanto aqueles
relacionados à saúde da população.

Realizado nos dias 4, 5 e 6 de Junho p.p:, o Seminário
contou com a presença de seis conferencistas e quinze debatedores,
distribuídos em cinco painéis sobre temas específicos. Participaram
deputados, autoridades do execL!.tivo estadual, representantes do
poder público de vários municípios do Estado, entidades de classe,
movimentos populares, prestadores de serviços de saúde, técnicos do
setor, estudantes e usuários do sistema em geral.

(O) Matéria elaborada por LUCIIJT"""ITa A/vIm. Consunora do Departamento de Consunoria e Pesquisa da
Assembléia Legislativa do Eslado de Minas GeraIs com base nas notas taquigraticas do Seminário
Saude e Cidadania
As tabelas utilizadas no texto onlegraram a exposição do O, Jose Saraiva Felipe. Secretario de Eslado
da Saúde d•• Minas G••,als •• 'oram g••ntllm ••nt•• cedIdas a autora para publicação
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_ O presente artigo tem o intuito de si~uar as principais
questoes que foram objeto de análise no Seminárío e os diferentes
enfoques com que foram tratadas. Optamos pela apresentação por
temas, confrontando, em relação a cada um- deles, as posições
expressas pelos diversos expositores, tanto nas conferências quanto
nos debates. Selecionamos quatro temas, em torno dos quais se
~es~~ve:>lveboa parte da discussão atual na área da saúde: a relação
Ineflcacla x problemas gerenciais; a descentralização/municipalização
do.setor: o embate entre o Sistema Público e o Seguro-Saúde e, por fim,
o financiamento do Sistema, tanto no Brasil quanto em Minas Gerais.

. Outros temas relevantes - como as formas de org'anização
~e Sistemas de Saúde, a relação entre o setor público e o privado
Integrado ao SUS, e os recursos humanos para o setor - deixaram de
ser incluídos neste artigo, para que não se tornasse excessivamente
longe:>e, sobretudo', repetitivo. Isso porque é praticamente impossível
se~lonar u":,a exposição em diversos assuntos, sem que os pontos
aXiais se repitam ou se entrecruzem em diferentes momentos.

Observe-se também que as questões relativas à
~mple~entação do SUS não se constituem, apesar de sua grande
~mportancia, no objeto de um tema específico, uma vez que estão
Inseridas na discussão de quase todos os outros.

Di.anteda inviabilidade de se reproduzir, literalmente, longos
!rechos dos discursos, assumimos o risco da síntese, atentos, porém.
a preservação das idéias centrais dos expositores e procurando não
diferir muito de sua própria estrutura de apresentação das questões. No
entanto, alguns trechos que, por razões diversas, consideramos oportuno
manter na forma original, estão, no texto, demarcados com aspas.

Antes da apresentação dos temas, faremos um breve
registro sobre a composição de cada painel: conferencista, debatedores,
coordenador e conteõdo temático.

COMPOSiÇÃO DOS PAINÉIS

Painel de Abertura -
Tema: A questão da saúde pública no Brasil.
Conferencista: Dr. Alceni Guerra. Ministro da

Saúde.
Debatedores: Dr. Hilton Rocha - Academia Mineira

de Medicina;
Dr João Carlos Zerbini de Faria .

Presidente do CRM-MG;
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Presidente do CRM-MG;
Dr. Ricardo Savassi Biaggioni
Presidente da Associação Médica de Minas
Gerais;
Dr. Roberto de Assis Ferreira.-
Presidente do Sindicato dos Médicos de
Minas Gerais.

Coordenador: Deputado Jorge Hannas - Presidente da
Comissão de Saúde e Ação Social da
Assembléia Legislativa.

Painel I
Tema: O atendimento público pelo SUS - Sistema Único de

Saúde.
Conferencista: Dr. José Aristodemus Pinotti -

Secretário de Saúde de São Paulo no
período 1986/91.

Debatedores: Dep. Wilson Pires - Líder do PRN na
Assembléia Legislativa;

Dep. Rêmulo Aloise - membro da Comissão
de Saúde e Ação Social da Assembléia
Legislativa
Dr. Antônio Otaviano de Almeida - Diretor
da Fed. dos Hospitais Filantrópicos de
M. Gerais;
Ora. Mary Ávila - Conselho Est. de Saúde
de M. Gerais;

Coordenador: Dep. Péricles Ferreira - 2ll Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa.

Painel 11
Tema: Os recursos humanos e financeiros no Sistema de Saúde

Pública no Estado de Minas Gerais.
Conferencistas: Dr. José Saraiva'Felipe - Secretário

de Estado da Saúde de M. Gerais;
Dr. José Maria Borges - Secretário
Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

Debatedores: Dep. Hely Tarquínio - Vice-Preso da
Comissão de Saúde e Ação Social da
Assembléia Legislativa;
Dr. Olival Lacerda de Oliveira - Vice-
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Preso da Assoe. dos Hosp. de M. Gerais;
Renato Almeida de Barros - Vice-Preso do
SINDI-SAÚDE.

Coordenador: Dep. Sebastião Helvécio - ex...Secretário
de Estado da Saúde de M. Gerais.

Painel 11I
Tema: As grandes questões sociais da saúde.
Conferencista: Dr. Eugênio Villaça Mendes -

Consultor da Organização Panamericana de
Saúde - OPS.

Debatedores: Dep. José Leandro - Membro da Comissão de
Saúde e Ação Social da Assembléia
Legislativa;
Dr. José Alberto Magno de Carvalho-
Prof. do CEDEPLAR - UFMG;
Profl Edna Alves Valim - Coord. do Grupo
de Trabalho de Saúde da ANDES.

Coordenador: Dep. Adelmo Carneiro Leão - Membro da
Comissão de Saúde e Ação Social da
Assembléia Legislativa.

Painel IV
Tema: A condição dos usuários do Sistema de Saúde Pública

de Minas Gerais.
Conferencista: Dep. Célio de Castro - Membro da Comissão
de Seguridade Social e Família da Câmara

Federal.

Debatedores: Dep. Rêmolo Aloise - Membro da Com. de
Saúde e Ação Social da Assembléia
Legislativa;
Dep. Wilson Pires - Lider do PRN na
Assembléia Legislativa;
Antônio Cosme Damião Pereira - Preso da
FAMOBH.

Coordenador: Dep. Agostinho Patrus - 12 Secretário da
Assembléia Legislativa.

PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS

I • INEFiCÁCIA: QUESTAO DE GERÊNCIA?

Este tópico consiste na síntese do pronunciamento do
Ministro Alceni Guerra - que vem apontando a questão gerencial como
um dos principais determinantes da ineficácia do Sistema -e no registro
das posições dos outros conferencistas sobre o tema.

Dr. Alceni Guer,.

A Inexistência de um modelo gerencial para o setor situa-
se entre os principais problemas com que se defrontou o Ministério.'

Para sanar esta dificuldade, foi elaborado o .Plano
Quinquenal de Saúde," calcado no sistema de "Administração por
Objetivos (APO)" e está sendo proposto algo revolucionário: os
contratos de gestão nos serviços públicos.

Sobre o Plano aulnqüenal de Saúde

Até 1995, terão de ser cumpridos 16 objetivos e 73
metas, quantificadas orçamentariamente e acompanhadas mês a mês.
Quase todas 'estão com seu cronograma em dia e algumas já foram até
superadas, graças à possibilidade de controle que a APO oferece.

Principais. objetivos - por ordem de prioridade - e suas
respectivas metas:

Queda da mortalidade Infantil
Tem como metas: ampliação da cobertura vacinal até o

índice de 90%;'combate às doenças diarréicas, às doen~s respiratórias
e às causas pré-natais de mortalidade; Campanha de suplementação
alimentar e de incentivo ao aleitamento materno.

Criação do Sistema Assistencial
Refprma de todas as unidades de saúde localizadas nas

capitais de Estado até o final de 1991 (o que absorverá recursos da
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(i)

(2)

AI> lado de que.tõe. relativas ao financiamento do Sistema. que • .,io tratadas em Item próprio. e da
au-'ncla de um modelo de Saúde oondlzente oom a realidade nacional. resolvida. no.eu entender. pala
promulgaçio da •••1Orglnioa da Saúde.

J' atingida am quase lodo o pai •. oom algumas axe:aç.6a•. anlra alas o Estado da M.Oaral.,
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ordem de Cr$ 100 bilhões). Até meados de 1992, nas cidades com mais
de 200.000 habitantes e, até 1995, nas demais cidades.

Criação da rede de emergência e trauma
Primeira fase: resgate rápido dos acidentados e

traumatizados nas capitais de Estado - À exceção de Belo Horizonte,
esse trabalho ficou a cargo do Corpo de Bombeiros, que já foi treinado
pelo Ministério e que irá receber, em breve, ambulâncias que são
verdadeiras UTls. Dessa forma, pretende-se, até o final do ano, atingir
o local do acidente em 10 minutos e, até 1995, em 5 minutos. .

Segunda fase: atendimento hospitalar - Construção ou
reforma de pronto-socorros nas cidades com mais de 200.000 habitantes,
até 1995.

Terceira fase: recuperação física - A cargo da Fundação
Pioneiras Sociais. Construção de hospitais regionais (um em conclusão
em São Luiz, três em licitação para Salvador, Fortaleza e Curitiba, e
mais um a ser construído, provavelmente em Alagoas).

Combate ao câncer
Construção de um grande centro, em cada região brasileira,

ainda em 1991 ;até 1992, em cada capital, e, até 1995, nas cidades com
mais de 200.000 habitantes.

São também objetivos importantes: combate às grandes
endemias, melhoria da saúde do trabalhador, controle de recursos
hídricos, auto-suficiência em medicamentos e imuno-biológicos, entre
outros.

Sobre os contratos de gestão

A implementação des~es contratos está condicionada
à definição prévia de objetivos e metas para as unidades de saúde, que
deverão ser amplamente conhecidos pelos grupos que irão dirigi-Ias.
Ao final de um ano, tais objetivos e metas serão analisados. Se
atingidos, a diretoria receberá um adicional de produtividade, do qual
uma parte assumirá a forma de gratificação e outra se incorporará ao
salário. Caso contrário, será demitida, conforme prevê õ contrato. Esse
mecanismo, além de resguardar os interesses da comunidade,
possibilitará aos profissionais de saúde participar da gestão dos
serviços.

Dr. José Maria Borges

Não se pode concordar inteiramente com as
ponderações do Ministro, no que se refere às dificuldades do sE!tor
saúde no Brasil. Elas não são decorrentes apenas de questoes
gerenciais, embora estas sejam suficientemente sérias. Há também
um grande problema estrutural, relativo ao financiamento do setor,
baseado fundamentalmente em três pontos:

• ausência crônica de investimentos;
- investimentos do passado destinados prioritariamente à

iniciativa privada, em detrimento do setor público, o que levou ao
sucateamento deste último;

- investimentos destinados prioritariamente à atenÇão
curativa (há muito não se destinam recursos significativos para
investimento, treinamento de pessoal, intervenções sobre o ambiente,
etc.).

Dr. Eugênio Vlllaça

O plano de ação do Ministério da Saúde padece de uma
inconsistência básica na relação entre meios e fins. Ou seja, ele é
sustentado por uma meta de financiamento inatingível: aplicar até o
final do governo recursos correspondentes a 10% do PIB no setor.'

Dep. Célio de Castro

O sistema público de saúde, no Brasil, está literalmente
arrasado, incapaz de operar. Não se destrói um sistema por mera
ineficiência ou incompetência gerencial. Esse processo de aniquilamento
se deu de forma programada, com o objetivo de permitir qve o capital
financeiro pudesse penetrar no setOr, sob a forma de Seguro-Saúde.

Na ótica do Ministério, os problemas da saúde se resolveriam
se fossem alcançados três pontos básicos: gerenciamento efetivo,
qualificação de pessoal e recursos financeiros adequados. Essa
concepção, assim como as políticas dela decorrentes - implementadas
e defendidas pelo Ministro Alceni Guerra - contêm sérios equívocos:

1.918
(3) Os a.s~os relativos ao financiamento do setor Nrão tratndos deforma detalhada em item especifioo.
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~erenclamento - Há uma diferença fundamental entre
gerenCIamento e administração. O gerente é aquele que controla as
etap~ do proc,esso produtivo, sem interferir na sua essência. O
administrador publico lida com interesses conflitantes-e, portanto, deve
ser d~ta~o de capacidade p~lítica. A administração pública incorpora
a ge~e!lc,a,.mas se coloca alem dela, porque sai do terreno puramente
administrativo para ingressar no terreno político.

Qualificação de pessoal - Não deve ser concebida como
atividade-fim, mas como algo que permeia toda e qualquer administração.

_R~ur~ - -Esse último pilar da estratégia governamen.tal em
relaçao a saude também não funciona" ... Além do fato dos recursos da
Seguridade Social estarem sendo desviados ocorreu também uma
redução, das alíquotas orçamentárias para a ;aúde.
. . .~E possível ~u~ ~sse estrangulamento esteja se dando para
Invlablllzar o SUS e limita-lo a um gueto de marginalidade operacional".

-Como resultado dessa política equivocada, a nação se
d.efronta com um perfil de doenças graves, ausência de recursos e um
sistema desacreditado. Odiscurso triunfalista do Ministro não resolverá
nenhum desses problemas."

11-DESCENTRALIZAÇÃO/MUNICIPALIZAÇÃO

. Este tema tem como base a exposição do Dr. José
Anstodemus Pinotti, que descreve o processo e analisa os resultados
da m.unicipaliz8:~0 da saúde em São Paulo. Serão registradas, em
~egulda, ~s poslçoes dos outros conferencistas, tanto no que se refere
as qu~~toes mais gerais da descentralização, quanto à discussão
especifica da municipalização.

Dr.J. A. Pinotti

. O processo de mudança estrutural do setor, que se dá a
partir da 8a. Conferência Nacional de Saúde tem como eixos a
unificação do Sistema, que elimina a dicotomia e~tre prevenção e cura
(MS. ~ I~AM!,S), e a descentralização do gerenciamento, via
munlclpallzaçao.

4) o.lxa~os d&~pr&s&nlarMst,. ~.m o d.lalham.nlo d.ssas informações, uma v.z qU& far6 parte do
lema FlnanClam&nloda Saude no Brasil.'
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Processo de Municipalização em S.Paulo

O Governo do Estado promulgou decreto autorizando a
Secretaria de Saúde (SES) a transferir para os.munlcípio~ a ge.s~ã?dos
serviços. A SES montou junto ao seu Gabl!lete u•.m ~sc~tono de
Municipalização", que funcionou durante os dOIsou tres pnmelro~ ~n~s
.do governo, discutindo e aprovando ~s. projetos ~E!?Sda m.unlc.lpIO.
Havia também uma estrutura intermediana, os Escntonos Regionais de
Saúde - ERSAs (65 no Estado), que orientavam os .município~?e s~a
área na elaboração dos respectivos projetos de Saud!. A partlcpaçao
dos municípios não foi obrigatória: ocorreu por adesao espontanea e
voluntária. _

Dessa forma, a municipalização da saúde eO! Sao
Paulo se constituiu num amplo e fecundo processo de discuss~c;>~o
Sistema de Saúde do Estado, que começou pela base: o mUnlc'~lo.
Quando terminou havia em cada um deles, um projeto de Saude
efetivamente disc~tido. T'rimestralmente, por ocasião do repasse dos
recursos a SES aferia o andamento do projeto (metas e atividades
program~das para o período). Houve, assim,. u":l progress~vo
aprimoramento do sistema, processo que dur~u ate o!Inal da ~estao ..
A saúde foi municipalizada em todo o Estado, a exceçao, por diversas
razÕes, da capital.

Resultados do processo de unificação/descentralização
em São Paulo

Moralização do Sistema através do_com~te às frau~~s - A
unificação SES/INAMPS e a descentralizaçao do sl~te~a pr0J;>lclaram
resultados que seriam inviáveis em regime de gestao c~ntrallzada.

Anteriormente, o controle das contas hospitalares e dos
serviços ambulatoriais estava a cargo do INAMPS, que mantinha com
a rede contratada uma espécie de acordo: pagava mal_e .atrasado, e
fechava os olhos para as fraudes.~Com a nova situaçao, o controle
dessas contas foi repassado para os 65 Escrit~rios Regionais ~e Saúde
da SES, que empreenderam uma efetiva açao de combat~ a frau~_e.
Houve, em decorrência, importante redução dos gastos. So na reg,ao
de Jundiaí, economizaram-se, em 1990, via controle das cont~s dos
se'rviços ambulatoriais de 13 hospitais contratados, Cr$ 1O milh~s ao
mês. O Estado de São Paulo tem, sob contrato, cerca de 400 hospitais.
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Merecem atenção, a este respeito, as medid~s fmplantadas
recentem~nte pelo Governo Federal. A partir delas/ os hospitais
faturam ~,retamente ao INAMPS, em Brasília. Sem controle prévio, as
contas so pegem ser ~naJisadas, caso o Estado queira fazê-lo, depois
de pagas.' E o para,so da irregularidade e da fraude, por onde se
perderá uma grande quantidade de recursos. •

~mple reeatrut~ração de rede ffslce - A descentralização do
gerenCIamento das ayoes e serviços para o nível municipal possibilitou
também a construçao,. ~efo~ma e equipamento da rede física, o que
ocorreu sem aporte significatiVO de recursos. Simplesmente, eles foram
melhor ap~oveitados porque, nas mãos dos prefeitos, rendem inõmeras
ve~e~ mais. Os prefeitos, quando necessário, utilizam mão-de-obra
propna?~ ~refeitura ou de pequenas empreiteiras, adicionam recursos
do ~UnlCIPIO ou captados na comunidade e, dessa forma, as obras
terminam sendo mais baratas, mais rápidas e melhor adaptadas às
necessidades da região.

.~Ixeção do ~édlco no locel de trabalho - A municipalização
permitiU ao prefeito negociar com os médicos a questão salarial e
oferecer-lhes condições atraentes - moradia mais barata
compleme!ltação J:>araatendimento em periferia, para doentes extras:
par~ plantoes ?e. fim de semana etc. Assim, se no início do processo
haVia 1',914 medl~s que residiam no município em que trabalhavam,
es~e: numero. subiU, no final, para 5.452. Vivendo no município, o
mediCO adquire um compromisso com a comunidade tornando-se
efetivamente responsável pela sua saúde. '

Transformação dos Centros de Saúde em unidades produtivas
~ reconhecidas pela população - Os prefeitos tiveram também um
Important~ papel na t~ansformaçã;.odo~ Centros de Saúde da SES. que
desenvolvl~m exclUSivamente açoes preventivas, sem reconhecimento
dapopulaça.o, e eram, pc:>rtanto,ociosos - em unidades resolutivas para
a90es d.eb,a~xacomple~ldade (prevenção, tratamento e recuperação a
nlvel prlmarlo). Esta fOI uma das mudanças estruturais mais difíceis,
porque esbarrou em muitas reSistências e sofreu inõmeras críticas
sobretu~~ dos opositores da municipalização, que viam aí a destruiçã~
da m.edlClna preventiva no Estado. No entanto, o bom senso dos
prefeitos, que sentem na pele a necessidade de seus municípios,

(5) ReI.r.-se. ao que tudo Indica. aos serviços ambulatoriais prestado; pelos "osp~ais que. a partir da
Implantaçáo do SIA-SUS. passam a ser pagos diretamente pelo INAMPS
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indicava ser esta a opção mais correta. E o resultado foi alentador:
acabou-se a ociosidade, o Centro de Saúde tornou-se, efetivamente,
a porta de entrada do sistema, registrando-se, ao lado da implementação
dos diversos programas de medicina curativa, um expressivo aumento
dos programas preventivos.

Incremento do Setor público. A municipalização se traduziu
num efetivo incremento do setor público, seja pela criação de novas
unidades, seja pela ampliação, recuperação e aumento' da produtividade
das já existentes. Em 1986, 64% das consultas médicas eram produzidas
no setor privado e 36% no público. Esta relação se inverteu: em 1989,
59% foram produzidas no setor público e apenas 41% no privado.
Paralelamente, houve também uma redução do custo unitário das
ações, consequência natural do aumento da produtividade.

Outros resultados. A municipalização propiciou também o
aumento da cobertura populacional, o acesso da população pobre aos
procedimentos mais complexos de diagnóstico e terapia através da
instalação dos equipamentos na rede pública, o aumento da cobertura
vacinal, a dimimuição da morbidade, a melhoria da qualidade dos
serviços, a preocupação com a humanidade das ações, entre outros.

Sobre o processo de municipalização em geral

O importante não é transferir poder da área federal para a
estadual ou municipal, mas para a população. Ao aproximar o gestor
do usuário, confere-se poder a este último. Conhecendo o Prefeito e o
Secretário Municipal de Saúde, ele sabe de quem cobrar a eficácia das
ações. Por outro lado, a gerência também se torna mais eficiente, pois
o gestor passa a conhecer "por dentro" todas as deficiência.s e problemas
do Sistema.

A excelência do processo depende da integração entre a
área técnica e a política, ou seja, do casamento entre a competência
dos órgãos técnicos das Secretarias da Saúde e a visão 'política e o
compromisso social dos prefeitos. O importante papel desempenhado
pelos ERSAs no gerenciamento da municipalização torna absolutamente
necessário que os critérios de nomeação de diretores regionais não
sejam exclusivamente políticos, mas tenham forte conteõdo técnico.

Não se pode duvidar da capacidade do município
para gerir o sistema. As autoridades municipais de saúde têm uma
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profunda capacidade de percepção dos problemas Nas frequentes
discussões entre a área técnica da SES e os Prefeitos e Secretários
Municipais de Saúde, quase sempre estes últimos tinham razão. E a
SES aprendeu muito mais com eles do que pôde ensinar-lhes.

O temor, tão comum, do desvio de verbas por parte dos
municípios é infundado. Não há recurso mais vigiado que o alocado no
municíRi,S>'e,tanto menor o município, mais vigiado. A Câmara tem
co~heCl..rnento de cada centavo que .chega. A população cobra a sua
apltcaçao. Se o recurso é centralizado, esse controle não existe. Além
do mais, pode-se exigir, como ocorreu em S. Paulo, que, para participar
do processo, cada município tenha um projeto de saúde efetivamente
diS?~tido. Assim, quando o recurso for repassado, já terá destinação
definida. Em S. Paulo, a SES aferia, trimestralmente, se ele estava
sendo usado de acordo com o projeto.

Dr. José Maria Borges

. . . ~ art. 196 da Constituição garante à população brasileira o
direito a saude, como um direito de cidadania. A única forma de fazer
cumprire~se artigo ~permitindo que os municípios sejam os responsáveis
pelas açoes de saude executadas no seu âmbito.

Apesar das determinações em contrário da Lei
Orgânica da Saúde, persiste a multiplicidade de comando no setor.
Existem, ainda, serviços a cargo do município, do Estado e do Governo
Federal, o que transforma o sistema numa verdadeira colcha de
retalhos, dificultando e mesmo inviabilizando o gerenciamento dos
recursos, tanto humanos quanto financeiros. O estabelecimento de um
comando unitário em cada esfera de governo é uma questão imperativa.

Dr. J. Saraiva Felipe

Sobre a municipalização da saúde em Minas Gerais e o risco
da "prefeiturização"

"Estou convicto de que a governabilidade do sistema de
saúde não será recuperada, se as prefeituras não forem envolvidas, de
forma efetiva, no processo de reestruturação setorial.No entanto, a
municipalização não depende do desejo ou das convicções pessoais
do Secretário. Está prevista na Constitl;Jição Federal. na Constituição
Estadual e na Lei Orgânica da Saúde. E uma questão de se cumprir a
leL" .
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Além do mais, vem ocorrendo um processo de
municipalização de fato em M. Gerais Isto é. diante da ,ncúria e do
abandono do Sistema de Saúde no Estado, os mUnicípios têm
aumentado significativamente sua participação na gestão do Sistema
e nos gastos públicos em saúde.

O risco da "prefeiturização" pode ser atenuado, sobretudo
através do aumento da participação e do controle sociais. ASES
pretende propor alternativas neste sentido, para que se discuta, de
maneira ampla, o processo de municipalização da saude no Estado.

Dr. Eugênio Villaça

Descentralização no contexto neoliberal

A descentralização constitui uma das opções da estratégia
de ajuste neoliberal no campo das políticas sociais Ao reduzir a
distância entre os problemas e a gerência, a descentralização
aumentaria a eficiência e a eficácia dos gastos sociais

O grande problema consiste no fato de que a
descentralização, no contexto neoliberal, vai se dar paralelamente a um
processo de diminuição do Estado. Essa diminuição do Estado remete
a dois problemas principais: a fragilização do seu papel reitor sobre as
políticas sociais e a diminuição do seu poder redistributivo, o que é
mortal para as regiões e grupos postergados. Na ausência de um
Estado forte e dotado da decisão política de corrigir deSigualdades, a
consequência mais provável da descentralização será o abandono dos
segmentos marginalizados à própria sorte

No que se refere à saude, a descentralização,no bojo do
projeto neoliberal, corresponde freqüentemente a uma desconcentração
programada de atribuições sem a transferência do poder
correspondente, ou à transferência dos problemas sem o respectivo
deslocamento dos recursos para enfrentá-los.

Dep. Célio de Castro

É preocupante o discurso mágico da mUnicipalização. Ao
contrário do que pretende fazer crer determinado tipo de discurso, ela
não significa a "varinha de condão" que resolverá todos os problemas.

Uma verdadeira municipalização da saude assim como da
educação. tem como pressuposto a autonomia política e financeira do
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municípIo Só através da conjugação desses d~is fatores é que se pode
conceber concretamente a municipalização !

Constitui um passo decisivo para a autonomia financeira o
fé!tod? a ConS!ituição Federal ter introduzido modificações no sistema
tnb.utano. destinando aos municípios percentuais muito maiores sobre
os Impostos arrecadados.

.. '. No que se refere à autonomia política, percebe-se que, nos
munlcl~loS onde ~ sociedade civil nãose organizou e ela não pôde ser
co~st~u.,da.as oligarquias exercem o seu poder de forma muito maisarbltrana

11I- SISTEMA PÚBLICO OU SEGURO-SAÚDE?

. . Nes~etópico discute-se o crescimento da chamada Atenção
M,!,d/~ s..upletlva, em particular do Seguro-Saúde. o projeto de
pnvatlzaçao da assistência à saúde e os destinos do SUS.

Dr. Eugênio Villaça

Sobre a privatização

A estratégia de ajuste neoliberal reserva à privatização um
papel fundamental: aliviar a crise fiscal, evitar o uso irracional de
recursos que seria inerente às instituições públicas e incrementar a
progres~ivid~de do .gasto público, ao impedir que os grupamentos
po~ulaclonals de '!la,?r poder se apropriem de benefícios em proporção
maior que a contnburçao que realizam para financiá-los.

. . No caso dos serviços sociais em geral e, mais
especificamente, no da saúde, remete a regulação a mecanismos de
merc:adoque. ao ~ntrário, quase sempre incrementam a regressividade
~o sl~tema. penalizando os que menos podem. Frequentemente é
IndUZida por mecanismos de subsídio estatal direto ou indireto às
empresas. num processo socialmente perverso de privatização doEstado.

. . _ O cenário mais provável, decorrente dessa estratégia de
prrvatlzaçao dos serviços sociais, será deixar sem opções de atenção
Importantes segmentos populacionais. com possível retorno às
velhas práticas de beneficência.
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Composlçio do modelo neoliberal de saúde no Brasil

Enquanto os profissionais de saúde compr?~etidos com a
Reforma Sanitária discursavam, consolidava-se na,pratica, ~obretudo
a partir dos anos 80, um projeto neoliberal de saude: O Sistema. de
Saúde no Brasil ou, em outras palavras, o projeto neohberal de saude
constitui-se, hoje, de três sub-sistemas:

- Sub-slstem. de Alto-custo - Compreende os serviços de alta
tecnologia. Atende a menos de 3% da população e. para tanto,
consome entre 30 e 40% dos recursos do sistema.

- Sub-sistema de Atenção Médica Supletiva - Compõe-~e de
cinco modalidades especiais: . _

- Medicina de grupo - abrange 15 mllhoes de
pessoas; . _

- Cooperativas Médicas - abrange 7.3 mllhoes
de pessoas;

- Auto-gestão (serviços de empresas) .
abrange 7,5 milhões de pessoas;

- Seguro-Saúde - abrange 940 mil pessoas. .
- Planos de Administração - abrange 400 mil

pessoas. .
É o segmento que mais cresce ~o _paiS, ten.do se

transformado em hegemônico. Em 1987, cobria 2~.mllhoe.sde habl!a~tes
e faturava cerca de US$185 milhões. Em 1989, Jaatendia a 32 mllhoes
de habitantes (aproximadamente 22% da população do país).e faturava
US$ 2,5 bilhões. Trabalha com uma estimativa de crescimento da
ordem de 20% ao ano.

- Sub-sistema Público - Compreende as institUições ligad.as
diretamente ao poder público (fedetal, estadual e municipal) e ta~~em
as instituições privadas contratadas e conveniadas com o setor p~bl~co.
Atende a 110 milhões de brasileiros. Em 1989. consumiu US$ 9 bll~oes
(2,78% do PIB), com umgastopercapitabaixo.(U~$.6yano). Funclo~a
com alto grau de privatização, uma vez ~ue as Ins~ltulçoespnvad~s sao
responsáveis por 81,4% das internaçoes hospitalares e 44,5 Vo das
consultas médicas.
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Dep. Célio de Castro

Como consequência da implantação desse modelo, assiste-
se à deterioração do sub-sistema público e da situação epidemiológica
no país

A proposta de reversão desse modelo neoliberal se
consubstancia no Sistema Único de Saúde, estabelecido pela
Constituição Federal. No entanto, o jogo político entre o projeto
neoliberal e esse projeto de reforma poderá ter como resultado a
transformação do SUS no inverso do que deveria ser e que está
enunciado na Constituição e na Lei Orgânica da Saúde

Por volta de 1980, o Sistema Público de Saúde, apesar de
suas dificuldades edeficiências, respondia àmaior parte das demandas
da sociedade. A partir dessa ocasião, começou a ocorrer, no Brasil, um
fenômeno que pode ser chamado de tercialização da economia. O
capital resolveu investir na áreade serviços e nãomais preferencialmente
nos setores primário e secundário. Como resultado. aconteceram
modificações fundamentais no setor terciário.

Noque tange àsaúde, .foi necessário estrangular o sistema
público, desmoralizar os profissionais, reprimir a demanda, para
possibilitar a entrada do capital financeiro no setor, sob a forma de
Seguro-Saúde".

As informações propiciadas pela CPI da Previdência Social
permitem afirmar que .existe um plano em andamento no Governo
Federal para privatizar a Seguridade Social no país.6 De acordo com
esse plano, o Estado operaria um sistema limitado a cinco salários
mínimos, de poucos recursos, destinado ao atendimento de
necessidades primárias. Acima desta faixa, tanto a Previdência Social
quanto a atenção à saúde ficariam a cargo das seguradq,ras privadas.

Há também um projeto de privatização total do Seguro de
Acidentes do Trabalho, o que pode significar um aporte de US$ 9
bilhões à iniciativa privada (aproximadamente 3% do PIB nacional).

A disputa por esse mercado está exacerbada entre os
grande grupos financeiros. O Bradesco já teria investido US$ 500
milhões no seu setor de seguro, para colocá-lo em condições de
competir. A Unimed, temendo ser engolida, também se preveniu.
montando sua própria seguradora.

Consolidação do projeto ncoliberal de saúde n~ Brasil

Ocorre, na década de 80, um deslocamentõ da hegemonia
do setor privado conveniado e contratado com a Previdência Social
para o Sub-sistema de Atenção Médica Supletiva.
'. Estimulada por uma série de políticas, dá-se uma ruptura no
Interior da rede conveniada e contratada: o setor moderno vai buscar
sua sobrevivência no Sub-sistema de Atenção Médica Supletiva,
enquanto o tradicional, em processo de sucateamento, permanece
atado ao governo, conformando o Sub-sistema Público. Fatores
responsáveis por essa divagem e pelo fortalecimento da Atenção
Médica Supletiva:

- a restrição do uso de apartamentos nos hospitais;
- a substituição do sistema de pagamento por ato médico

(US) pelo pagamento por procedimento;
- a universalização da atenção, via AIS e SUDS, sem o

correspondente aporte de recursos (as transferências do governo
federal foram acompanhadas da retração proporcional dos recursos
estaduais e municipais);

- redução relativa dos recursos repassados ao setor privado
pela Previdência Social ( entre 1977 e 1983, ocorre uma redução real
do valor dos serviços prestados da ordem de 70%).
. . Esse conjunto de políticas e medidas expulsa a classe

~edla do Sub-sistema Público, jogando-a no Seguro-Saúde. Além
diSSO,outros atores sociais, como as empresas e os sindicatos, são
leva~os a.?~scar alternativas para a ineficiência da atenção médica
prevldenclana. Consolida-se, assim, o Sub-sistema de Atenção Médica
Supletiva.

Implicações do modelo neoliberal de atenção à saúde

Esse modelo neoliberal de saúde tem características
altamente regressivas, que podem ser demonstradas tanto através da
distribuição regional da atenção (concentração das consultas médicas
e internações hospitalares no Sudeste, em detrimento do Nordeste)
quanto da diferenciação do gasto per eapita (Alto-custo: US$ 650 per
capitajano; Atenção Médica Supletiva: US$ 78; Público: US$ 57)
Esses dados apontam para a extrema perversidade desse sistema no
que concerne à sua distribuição entre grupos sociais
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(6) Por ocasião do Mmin'no. O projeto d. r.lormulamaçio da Pr.vid'ncia Soe •••1ainda não .ra d. dominio
público
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Está em curso, portanto, um processo de desmantelamento
da Previdência Social, do Seguro de Acidentes do Trab~lho e do Setor
Saúde.

Diante desse quadro, há uma possibilidade muito concreta
?e que o SUS, ao invés de um sistema público pujante, que responda
as demandas sociais no setor saúde, seja reduzido a'um sistema de
atenção primária e precária, destinado à grande massa marginalizada
da população

Essas são as tendências. Se vão se concretizar ou não,
depende das forças sociais em conflito, da democratização da discussão
e do debate, assim como da mobilização e da participação da sociedade.

Dr. Alceni Guerra

Sobre as possibilidades de controle do Seguro-Saúde pelo
Governo Federal

As empresas de S~guro-Saúde têm sua existência
assegurada pela Constituição, e a fiscalização do exercício profissional
não é competência do Ministério da Saúde, mas dos Conselhos Federal
e Estaduais de Medicina, das Associações Médicas e dos Sindicatos.
Ao Ministério cabe apenas verificar se o serviço oferecido por estas
empresas é correto. do ponto de vista da eficácia clínica e, se não o for,
propor soluções. através da Justiça comum.

O Minrstério tem recebido denúncias frequentes de que
estas corporações estariam denegrindo o serviço público de saúde e
avançando. também, sobre os outros segmentos do setor privado. A
única saída é assegurar a e!iciência dos serviços públicos, de forma a
garantir sua legitimidade. E preciso que os trabalhadores de saúde
cooperem nesse empreendimento.

Dr. J. A. Pinotti

Sobre a ação predatória do Seguro-Saúde

O crescImento do Seguro-Saúde se baseia na falência do
. sistema público Tanto é verdade que, muitas das críticas da imprensa
ao sistema público. sobretudo daquelas dirigidas a ações que visam a
melhoria do sistema. têm o financiamento das companhias de Seguro-
Saúde.
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Deve-se observar o exemplo dos E.U.A., onde o
Seguro-Saúde tornou-se tão caro que 30% da população não tem mais
acesso a ele. Como não existe, lá, um sistema público, esse terço da
população está desprovido de qualquer tipo de atenção médica, o que
constitui grave problema social.

Existem formas alternativas adequadas de prestação de
serviços médicos, como, por exemplo, as Cooperativas Médicas, que
não participam do processo de mercantilização da saúde. Não visam
o lucro, mas apenas o pagamento dos honorários dos médicos.

Dr. J. Saraiva Felipe

Hoje, na saúde, o setor dinâmico, que cresce e absorve
recursos em ritmo acelerado, é a Medicina Supletiva, sobretudo as
empresas internacionais.

Diante dessa realidade institucional, o preconceito
histórico existente em relação à questão .privatização x estatização"
fica completamente superado. O setor privado que se submete ao
SUS, através de convênios e contratos, deve, portanto, ser considerado
parte do setor público. Pode ser chamado .setor indiretamente público"
ou .setor estatal não estatizado".-

O setor público e o setor privado contratado são sócios em
tudo hoje: no desgaste diante da opinião pública, no valor e na forma
de pagamento, tanto das atividades ambulatoriais (UCA) quanto das
hospitalares (AIH), na ameaça de serem engolidos pelo Seguro-Saúde.
.Somos todos náufragos do mesmo mar encapelado".

Portanto, embora existam divergências internas, faz-se
necessário buscar alternativas de ação conjunta. É preciso discutir e
superar essas divergências, para que os setores público e privado
possam, juntos, lutar pelo aumento do valor da AIH e por mais recursos
para a saúde.

IV - FINANCIAMENTO

Além de ter sido objeto de duas conferências, a questão do
financiamento foi tratada, sob ângulos diversos, por todos os expositores.

(7) Cumpre ressanar que observações semelhantes sÃo le~as pelo Dep. CclJiode Castro. que se relere à
questÃo oomo o .Ialso dilema que tanIa pol4mica provocou alei nos anos ao: e pelo Dr. Eug4nio Villaça.
que alirma ter sido essa .uma das lalácias do pensamento de esquerda no Brasil-

(8) Também o Dr Eug4nio Villaça classffica as instituições privadas oontratadas e oonveniadas oomo parte
Integrante do Sistema Públioo
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A importância do tema e o volume de informações transmiti9as justificam
sua sub-divisão em três partes: '

a) Financiamento da Saúde no Brasil

Dr. Alceni Guerra

Repasses da Seguridade Social à Saúde

No InlOOdo Governo, a quantia de recursos que a Seguridade
Socl.al destinava à saúde era de 22%. No ano passado, atingiu a
significativa quantia de quase 35% e, para este ano, estão destinados
40,2%

Dr. José Maria Borges

Dr. J. A. Pinotti

A resolução das questões ligadas à saúde, pelo menos num
primelr.? momento, depende mais da organização do sistema que da
alocaçao de um volume maior de recursos para o setor.

Pesquisa realizada pela UNICAMP, há alguns anos,
demonstrou que apenas 18% dos recursos alocados chegavam às
atividades frnalísticas do sistema. Os outros 82% se perdiam pelo
caminho EXistiam enormes distorções, que ocasionavam desperdício
de recursos e propIciavam Irregularidades no pagamento dos serviços
contrat~dos Embora o processo de unificação e de descentralização
d~s aç~es venha contribuindo para a reversão desse quadro, algumas
dlstorçoes persistem. ainda hoje, dificultando a administração dos
recursos
_ A municipalização tem contribuído, ainda - a experiência de

Sao .Paulo o demonstra - para um efetivo incremento da participação
do nlvel municipal no financiamento do Sistema.
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O finanCiamento do Sistema de Saúde, hoje, é f
responsabilidade da União, Estados e Municípios. .

Os recursos transferidos pelo Governo Federal aos Estados
e municípIOS, para implementação do SUS, derivam do orçamento da
Seguridade Social. cujas fontes de financiamento não são claramente
definidas. Essas transferências, embora significativas, não chegam a
1% do PIS Por outro lado, não tem havido uma participação efetiva dos
Estad<;>s.que quase sempre aplicam menos de 2% dos seus orçamentos
na saude Os recursos alocados pelos municípios, de seus próprios
orçamentos. também não são expressivos.

Mantidos esses níveis de gastos, o país não implantará o
SUS e nem recuperará o mínimo de dignidade na atenção à saúde de
sua população

Gastos federais em Saúde

A questão do financiamento foi um dos graves problemas
que teve de ser enfrentado. Havia uma situação de dívidas e déficits
acumulados, equivalentes a US$ 6,5 bilhões. O Presidente Collor
decidiu que esse déficit não deveria ser transferido, em nenhuma
hipótese, para o ano seguinte. O orçamento anual era de US$ 8 bilhões.
Graças ao firme apoio do Presidente, foi possível conseguir US$ 14
bilhões, pagando toda a dívida e caminhando para a primeira solução
deste problema .

Orçamento para 1991

O orçamento para 1991 está estimado em Cr$ 4,2 trilhões,
aproximadamente US$ 18 bilhões." Poderá ser aumentado, ur:na vez
que espera-se excesso de receita em julho e no final do ano. E muito
difícil precisar o orçamento num país em processo inflacionário: ele é
votado, pelo Congresso Nacional, sob uma expectativa de inflação, e
nem sempre esta se confirma. Por outro lado, depende também do que
o país conseguir, efetivamente, arrecadar.

Os gastos federais em saúde corresponderam, em 1990,
a 2,9% do PIS nacional e, neste ano, vão atingir 3,8%. O Presidente
Collor pretende que os gastos totais em saúde alcancem 10% dQ PIS,
ao final de seu governo: 6% correspondentes a gastos federais e 4%
relativos a recursos de Estados, municípios e do setor privado. Embora
essa meta esteja longe de ser atingida, vem sendo buscada com
persistência.

(9) Desculpa-sepelo lato de os dados apresentados.em cruzeiros e etn dólares se referirema épocas
diversas.
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Dr. J. Saraiva Felipe

da adequa~~~~~~~~ossam~s fazer análises, discutif sobre a questão
reconhecer que os g:it~açao dos pastos, prim~!~a!Tlentedeveremos
insuficientes para dar COb:rt~m sau~et no. Brasil sao absolutamente

Era asslS enclal a toda a popu/aça-o "
m 1989 os gastos ' b" .ordem de US$ 81 b'/h- ' pu rcos em saúde, eram da

privados (asto; I oes, o que corre~pondia a 2,5 % do PIB, e os
bilhões, ou~e'a 1 ~~e as pessoa~ r~~"zam diretamente), US$ 4,5
do seu PIB ~~ 'a o d<;>:' ~ Isto significa qu_eo Brasil não gastava 4%
públicos e privados. sau e e sua populaçao, considerando gastos

Como nada indica que a't -
se concluir que o Brasil está mal SIuaçao tenh~ se a/terB:do, pode-
Latina: o Chile gasta 8% e a Arg~:;;;~s~~ ~mparatlvamente a A':!1erica
gastos em relação ao PIB é ar' da. o. a Eu~opa,a proporçao dos

O f t d ..' n a, mUIto supenor.
a o e eXistIr uma correJaç- d' t

econômico e perfil de astos '. ao Ir~ a entr~ desempenho
Como 50% dos gastos

g
'b/' constItUI, no BraSIl, um serio agravante

- . pu ICOSe 87% dos gastos f d' "saoflnanciadospe/oMS/lNAMPS t' . e. ~rals em saude
de empregados e e ,a raves da contnbUlçao compulsória
de Previdência Soc~r~~:~~res r~rass~da ao ~inistério pelo Fundo
mão-de-obra ou h' uer :'l eraçao no ntmo de absorção da
sobre os recurs:S

c
d~t:~~~to do nlvel salarial repercute imediatamente

Para compensar a red -
dando faz-s . . uçao que, por este motivo, vem se
nas d~spesa~ ~~~~~~~o ~~t~ pa~~~au,!,ent~ra participação da Saúde
33% para 40% esta artici re_vlenc/a. Ja se cons~guiu ampliar de
indefinidamente po~u Pjao. Entretanto, ela nao pode crescer
aposentadorias ~ pensõ:s.e esse Fundo que saem também as

Dr. Eugênio Villaça

Gsa.sttosg/ob:'lis.em saúde, no Brasil, em 1990 (em US$)'
- ~sema Pubhco - 6,3 bilhões .
- S~stemade Alto Custo - 2,7 bilhões
~Sistema de At~nção Médica Supletiva _2,5 bilhões
OGastos pessoais - 2,0 bilhões
gasto total é, portanto, da ordem de US$13 5 b'lh-

que.corresponde a aproximadamente US$ 100 . ' r oes, o
perfil de gastos se aproxima t d . per c:.ap~tajano.Esse

, oman o-se por referencla a América
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Latina, dos gastos de Cuba e Costa Rica, países cujos sistemas de'
saúde são considerados como dos melhores do mundo.

A meta fixada pelo Governo Collor, de atingir um gasto
global em saúde correspondente a 10% do PIB nacional, é inatingível.
Isto é o que se gasta, hoje, com toda a política social. Dos cenários
concebidos pelos economistas da saúde, os mais otimistas apontam
para algo em torno de 5% ou 6% do PIB, caso haja vontade política de
resolver os problemas setoriais e crescimento econômico a partir deste
ano.

Deve-se lutar pelo aumento dos gastos - o que se inscreve
numa luta mais geral pelo desenvolvimento com justiça social -, porque
o Brasil teria condições de gastar mais de US$ 100 per capitajano e
mais de 4% do PIS em Saúde. No entanto, o fator "desorganização do
Sistema" é muito relevante. Mesmo não havendo aumento de recursos,
poder-se-ia melhorar significativamente a saúde no país. Para isto,
seria necessário reverter o modelo médico hegemônico e abandonar o
sistema baseado na clínica e na doença, introduzindo um sistema
calcado na epidemiologia, ou seja, um verdadeiro sistema de saúde.

A análise dos sistemas de saúde no mundo, hoje,
demonstra a existência de variados graus de eficiência e eficácia, que
resultam mais diretamente das formas de organização e estruturação.
dos sistemas que do volume de recursos utilizados. O exemplo dos
EUA - cujo modelo médico é caro e centrado na doença - pode ser
bastante ilustrativo. Embora gastem hoje US$ 1.960 per capitajano e
11,1%do seu PIS em saúde, mantêm excluídos do sistema 37 milhões
de pessoas e apresentam níveis de saúde inferiores a países cujos
gastos são significativamente menores, como o Canadá, a Inglaterra,
a Finlândia e a Suécia, entre outros.

Dep. Célio de Castro

Sobre os desvios de recursos da Seguridade Social e o
orçamento da Saúde

O que a imprensa conseguiu passar para a opinião põblica,
quando da CPI da Previdência. foi a versão de que a Previdência Social
é toda uma grande fraude. A versão esconde o fato de que os
fraudadores da Previdência Social estão exatamente no Governo:

- a ex-Ministra da Economia não repassou à Seguridade
Social Cr$ 834 bilhões arrecadados dos trabalhadores;
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Or. José Maria Borges

questionamentos. A polêmica que esse pacote de medidas provocou
extrapola o estrito terreno do financiamento e remete a discussão de
questões mais gerais, relacionadas aos fundamentos organizativos do
sistema e às competências legalmente estabelecidas para sua gerência.

Com o objetivo de facilitar a percepção da problemática.
apresentaremos, inicialmente, as críticas a essas medidas e, em
seguida, as intervenções do Ministro da Saúde relacionadas à
~uestão.

A lei determina que a transferência dos recursos da
Seguridade Social aos Estados e Municípios se dê de forma regular e
automática, através dos Fundos de Saúde e de acordo com critérios
técnicos, entre eles o perfil demográfico e epidemiológico da região ou
município.'. Ofinanciamento que se faz hoje, via Governo Federal, além
de contrariar a legislação em vigor. é de certa forma perverso, porque
se fundamenta na compra e venda de serviços:

- Criou-se a UCA (Unidade de Cobertura Ambulatorial), um
índice financeiro que, multiplicado pela população, indica o montante
de recursos a ser repassado ao Estado;

- Desse montante. deduz-se o pagamento dos serviços
prestados (públicos e privados) no âmbito do Estado;

- Do que sobrar, uma parcela cabe à Secretaria de Estado e
o restante é dividido e.distribuido aos municípios

Tomando por referência essa base de cálculo. os recursos
serão insuficientes até mesmo para o pagamento dos serviços prestados.
não havendo, portanto, qualquer sobra para ser repassada a Estados
e Municípios. Assim. o que o municípIo recebe corresponde
exclusivamente ao serviço por ele prestado. pago por um valor de
tabela, tal como se faz com o setor privado Daí a afirmativa de que a
relação do Governo Federal com Estados e MUnicípIOSse pauta pela
compra e venda de serviços.

Essa forma perversa de financiamento se deve ao fato de
não terem sido criados os fundos nacional. estaduais e municipais

(10) AeoI.r•.•• à5 leIS 8.080/90.8142/90 Aprom."a .speClflCaos Crot.,IOSlecnloos qu., combinados
orientarioo r.pas •• d. r.cursos a Estados. MunlCiplOS,a segundadet.rmlnaqu.os r.pasMS se dHm
d.forma regular. automática e estabelece a croaçãod. Fundos de Saúde como um dos requis~os para
.ss.s r.pasMs

\

I - somente no primei
;a~~~t~o~rT;~~entariamente à ~~~:~d~~;o;~~~~. t~~m76dObilhões

. esvlados
.. Por outro lado, houve .

orçamentanas para a Saúde E tambem uma redução das alíquota
repassando apenas 25% d . ste ano, a Seguridade Social v s

~::~~~~~;~e a Lei de ~ir~~~:e~e~;:~~~;?a Saúde. É prec~~
recursos necessário . anas e o Orçamento

~~~m estar pretendendo reduzi~ :~.setor saude. Interesses escusos
. ses recursos, para inviabilizar o

ser aCOmp h dA votação da Lei de Diretrizes O ..
O an a a de perto pela -. . rçamentanas precisa

rça~entodoCongressoNacio naça~. E na Comissão Mista de
se aloJam, transacionando con~:' ~~~°t Interesses '!lais particularistas

In eresses maIores do país."
Sobre o direciona .

mento dos Investimentos setoriais
d' . . Um país com o p rfl . .
d~,g/r ~eus investimentos prio~it~r~O~~'og,COdo Brasil jamais poderia
. m~/s, estudos realizados no ~te.para o setor curativo. Além
inVestImentos no setor r . n:!un o Inteiro comprovam
custo mais baixo. A disto~J~~~~:i~t~m um retorno mais ef;cient~u: u~
!"lo~etor curativo que atuam d' ' no entanto. porque é basicamente
Industria farmacêutica c OIS grupos extremamente podero .
~ a indú~tria de eq~;~:mu~~~~ura~e~to de bilhões de dÓlare:/~~oa
o~solescenciaprogramada" istoé ~~d'cos. que atua através d~

ca a vez mais sofisticados .0 ngaoEstadoacompraraparelhos
programadas. . com substituições previamente

b) Mecanismo d f'
s e Inanciamento do SUS

. A política mais ger Id f .
~~ '~:~nterior, noq.ualforam d~sc~ti~~~n~~~~e~todo SU~ foi abordada
fi . e no BrasIl. No entanto a ~ emas do fInanciamento

na~c~a~ento, sobretudo dos r' questao dos mecanismos de
mU~/ClpIOS,por ser muito es ..epasses de recursos a Estados
sera tratada em separado. peclflca e por suscitar muita discordânciae

Os mecanismos de fina . .
~elo G~verno Federal (MS/INAMP~)amentodosistema. estabelecidos

m conjunto de Portarias e Resol _em J~nelro deste ano através de
uçoes. tem sIdo obieto de " .

• J numeras

1.936
ItI) A.lere.s. á leI8 142/90
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I I

previstos na legislação" As i .
Seguridade Social qu'e po~ m: os recursos de outras fontes, além da
sendo alocados.' enam Integrar e~ses fundos, não vêm

Dr. J. A. Pinotti

o processo de mud \
unificação do sistema em' ~nç~ estrutural do setor, que se dá via

. unlclpaIJzaça-o d -enonnes resIstências e contrariado i . .as açoes, tem provocado
ten!~m constantemente desestabi~umeros Interesses. Seus opositores
p~IJt/~ da centralização, dificu/tan::r o no~o ~odelo, persistindo na
d/fusao das novas idéia a continUIdade do processo e as.

Em diferentes propor -
todo o Brasil e deve m çoes, esse conflito vem Ocorrendo em

- . erecer uma anár 'd
sao as medidas estabelecidas pelo MS/I ~~~UI ado~a. ~xempb disso

"Este INAMPS _ . PS em JaneIro deste ano."
ressuscitou e busca a centrali que - deven~ es!ar morto e, no entanto
no Brasil através de uma ~aça~ - e:.sta gennd~ o Sistema de Saúd~
Constituição, que contraria ae~o.ubao A N.ormatrva que contraria a
dezembro de 90." É uma Resolu _el rgan~ca .da Saúde e a lei de
mas persiste". çao NormatIva Inconstitucional e ilegal,

- ~~a~~~fçarOrba'esmastdtecorrem dessa Resolução:
d es ru uras estad . d

P? er paralelo, inviabilizando, assi uals q I~AMPS, cria um
n1vel do Estado e voltando . d' m,. o Co~ando Unrco do Sistema a

_ E a Icotomla pre-existente'
stabelece uma I -. '

municípios, destruindo a li - re açao dIreta entre o INAMPS e os
ocorre quando há uma vin~~/çaaçoa-def.stes c~m o Estado (SES), que só

P " . o Inancelra'
- nVl/egla o sistema privad d ' .

concreta, pois paga em primeiro ~ e uma mane.,ra absolutamente
repassando para o sistema .b" ugar os servIços contratados
da UCA estadual. pu ICOapenas o que sobrar na difer.en~

O Sistema de Saúde t' .
resultado pode ser "a consolidae~~ Vivendo ~ma luta muito séria, cujo
human~ e eficiente, que privi/e i: a de um _slste~a descentralizado,
for precIsO, ao modismo lib ,g poeulaçao e va de encontro, onde

era. ou entao a volta ao passado, com um

for preciso, ao modismo liberal, ou então a volta ao passado, com um'
sistema centralizado, dicotômico, fracionado, fraudulento, perverso e
anti-democrático. "

Dr. Alceni Guerra

Sobre a possibilidade de cllentellsmo e de
discriminação poUtlca no repasse de recursos a Estados e
Munlcfploa

A lei é muito clara, ao determinar que os recursos sejam
repassados de forma regular e automática para os Estados e Municí pios,
através dos Fundos de Saúde - nacional, estaduais e municipais." Para
tanto, porém, seria necessário que esses fundos, libertos da gestão
financeira normal de Estados e Municípios, existissem. Hoje, hão
chega a 5% o índice de municípios, neste país, que possuem Fundos
de Saúde.

"Quando todos os municípios e Estados tiverem seus
Fundos de Saúde, poderemos direcionar claramente ao Fundo Nacional
de Saúde, aos fundos estaduais e municipais todos os recursos
orçamentários, incluindo a totalidade do custeio e do investimento".

O Ministério da Saúde vem, inclusive, condicionando os
atuais' repasses de recursos aos municípios à criação do Fundo."

Por outro lado, a Lei 8.142/90 determina também que,
enquanto não se regulamentarem os critérios para repasse de recursos
previstos no art. 35 da Lei Orgânica da Saúde, será utilizado
exclusivamente o critério populacional. Se isso fosse feito hoje, quebraria
os Estados do Sudeste (Minas, Rio e, sobretudo, São P~ulo), que têm
uma grande capacidade instalada a ser m~ntida e, por isso, recebem
recursos acima dos parâmetros populacionais. Os recursos desses
Estados vêm sendo gradativamente diminuídos, como é o caso de São
Paulo, que, com aproximadamente 20% da população, r~cebia 35%
dos recursos do país e absorve, hoje, apenas 25% desses recursos.
Esta redução não pode ser abrupta, porque criaria o caos no sistema.

(12)

(13)

Reler •. u à R.solução nO258/91
nova polltica d. 'inanciamenlo do'Sq,~setaprova a Norma Operacional BásicalSUS n.Ol/91 I

.ma. . qUE' rata da
Trata.s. da Lei 8 142/90 •

. , promulgada E'm28 de dezembro

1.938

(14)

(15)

Lei 8.142/90

A aIu.ia _ fundos, por pat1. do Or. Alceni Guerra e do Or. .lo•• Maria Borge •.• mbota.ab óticas
distintas, dev •.•• ao 'alo d••• t., con'igurar.m uma aII.mativa • alual polltica de financiam.nto.
alrav', do repasse automático, fundo a fundo. sob controle do, re,pectivo, Con,.lhos. dando maior
tran.par'ncla ao, r.passe,

1.939



Mas o Governo dispõe ainda de mais três orçamentos, para corrigir
essas distorções e dar transparência à lei e aos repasses.

e) Fln nelamento da saúde em Minas Gerais

Dr. José Maria Borges

No passado recente, Minas Gerais só investiu efetiv~~ente
em saúde no governo Aureliano Chaves, q~~ndo era Secretano de
Estado o Dr. Dario Faria Tavares. Nessa ocaslao, o Estado pass,ou por
uma ampla reforma no setor e liderou n~cionalmente o pensB:l!le~to
sobre a organização de sistemas de saude, exportando expenencla,
conhecimento e tecnologia.

. Desde então, as dificuldades foram se acumulando e
os investimentos se reduzindo ano a ano." A partir de 1985, quando,
através das. Ações Integradas de Saúde - ~I~':' o Go~erno Federal
começa a injetar recursos nos Estados e ~UnJCIPIOS,assiste-se a ~r:na
nítida retração, por parte destes, da aplicaçao de recursos orçam~ntanos
próprios. Essa redução pode ser observada no~ gastos em saude com
recursos do Tesouro do Estado em relaçao ao PIS: em 1983
correspondiam a 3%, em 1985 passam para 2% e em 1990 caem para
pouco mais de 1%.

Seria necessário um significativo aporte .de recursos,. para
recuperar as dramáticas perdas dos quatro últimos ano~ e retirar o
Sistema de Saúde de Minas Gerais da situação de calamidade a que
chegou.

Dr. J. Saraiva Felipe

Evolução dos gastos em saúde

Os gastos em saúde por parte do Estado, compõem-se
basicamente de duas fontes: Te~ouro do Estado e transfe~ências do
MS/INAMPS. A análise da evolução desses gastos, ~o eenodo 19!9/
89, demonstra que houve, a partir de 1987, uma vanaçao expressiva
nos gastos por fonte: os recursos do Tesouro do Estado s~frem queda
brusca em 1987/88 e recuperação em 1989; ds oriundos das
transferências MS/INAMPS aumentam em 1987/88, caindo em 1989.

(16) Ref•••. s. a Inveslimentos realizados com recursos orçamentários próprios do Estado.
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É justamente em 1987 que se Implementa o SUDS •
Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde " cuja política
descentralizadora leva a um generoso aumento dos repasses da União
para Estados e Municípios. O que ocorreu, portanto, foi uma substituição
de fontes: quando aumentaram os recursos federais, o Estado reduziu
sua participação, e vice-versa. Por este motivo, as transferências do
Governo Federal não significaram um incremento dos gastos em saúde
.no Estado, que permaneceram relativamente estáveis ao longo do
tempo num patamar bastante baixo: entre 3,2% e 4,3% dos gastos
totais do Estado (Tabela 1).

Orçamento estadual do setor para 1991

Os gastos do Estado em saúde (incluindo transferências
governamentais) estão orçados em Cr$ 98,1 bilhões. Sua análise, por
fonte de financiamento e natureza da despesa, demonstra que: •

• A participação do Tesouro do Estado é da ordem de Cr$ 33,7
bilhões, o que corresponde a 34,3% do orçamento do setor. Os 65,7%
restantes (Cr$ 64,4 bilhões) são financiados com recursos de .outras
fontes" - basicamente, transferências do MS/INAMPS (Tabela 2).

- A maior parte dos recursos do Tesouro é destinada a,
despesas co~rentes (77,9%), significando, fundamentalmente,
pagamento de pessoal. Do total de gastos com pessoal, 90% são
realizados com recursos do Tesouro do Estado e os outros 10%
referem-se a pagamento de pessoal da FUNED, com receita própria
(Tabelas 2 e 3).

- As transferências do MS/INAMPS cobrem a totalidade
dos serviços contratados e conveniados," assim como 71,1 % de
-outros custeios" (medicamentos, material, etc.). Cobrem, em síntese,
a parte mais expressiva dos gastos em saúde no Estaéto (Tabela 3).

O orçamento não assinala um gasto efetivo, mas traduz
apenas uma -intenção de gasto". Exemplo disso é que, e.m 1990, os
recursos aprovados (destinados a custeio) correspondiam a 43,1 % do
programado, e as parcelas efetivamente liberadas foram ainda inferiores
às aprovadas, correspondendo a 38,8% do programado.

No que se refere a 1991 ,há também uma grande defasagem
en~re a necessidade orçamentária do SUS e o orçamento aprovado

(17) Nlo inclui o pagamento delntern896es hosp~alares (AIH), que. realizado dlmamente pelo INAMPS,
e nlo Integra, portanto, o orçamento do Eatado.

1.941
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TABELA 1
PARTICIPAÇÃO DO SETOR PÚBLICO DE SAÚDE NOS GASTOS TOTAIS DO ESTADO, SEGUNDO FONTES E A

PREÇOS CONSTANTES
(PERíODO DE 1979 A 1989 EM CR$ 1.000,00)

TESOURO OUTRAS TOTAL
ANO

SAÚDE ESTADO % SAÚDE ESTADO % SAÚDE ESTADO %

1878 707.754.11 24.660.826.53 2.87 ~.559.00 5.820.583.12 4.89 992.313.11 30.481.409.65 3,26

1880 735.882.63 21.005.233.12 3.50 271.307.46 7.484.533.26 3.63 1.006.990.09 28.469.788.38 3.54

1881 726.445.15 21.549.600.72 3,37 288.240.14 7.141.639.73 4.04 1.014.885,29 28.891.240.45 3.54

1882 826.280.64 23.826.817.08 3.47 372.194.54 7.703.319,30 4.83 1.198.475.18 31.530.136.38 3.80

1883 747.218.54 20.951.806.46 3.57 261.596.36 5.628.553.32 4,65 1.008.814.90 26.580.359.78 3.80
\

1884 761.673.97 20.361.947.78 3.74 220.823.26 8.335.409.00 2,65 982.497.23 28.717.356.78 3.42

1885 1.043.411.54 33.500.509.13 3.11 389.279.35 7.573.881.22 5,14 1.432.690.89 41.074.170.35 3.49

1_ 1.292.489.35 33.088.004.05 3.91 508.548.14 8.805.732.89 5.78 1.801.017.49 41.873.736.74 4.30

1887 750.200.49 38.297 .184.55 1.96 974.669.72 11.669.021.94 8.35 1.724.870.21 49.966.206.49 3.45

1_ 498.023.83 34,754.843.38 1.43 1.228.191.07 11.741.826.10 10.46 1.726.214.90 46.496.669.48 3.71

1. 1.557.367,54 40.080.191 .39 3.89 429.429.58 13.088.121,23 3,28 1.988.797.12 53.188.312.62 3.74

MÉDIA 3.17 5,25 3.64

FONTE: Balanços Gerais do Estado(SEF • Orgãos de Saúde
Indica Geral de P~ .IGP/OI (FGV). Base OEZJ89. 100
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TABELA 2
ORÇAMENTO DO SETOR PúBUCO PARA 1991. POR FONTE DE FINANCIAMENTO E NATUREZA

DA DESPESA. MG
(em Cr$ 1.000.00)

NATUREZA TESOURO OUTRAS FONTES TOTAl.. PARTICIPAÇÃO '!lo
DA DESPESA

Cr$ % Cr$ % Cr$ '!lo TESOURO OUTRAS

D. CORRENTES 26.281.048,00 n,94 56.304.548,00 87.36 82.585.596,00 84.13 31.82 68.18

D. CAPITAL 7.437.222,00' 22.06 8.143.321.00 12.64 15.580.543.00 15.87 47.73 52,27

TOTAL 33.718.270,00 64.447.889.00 98.166.139.00 34.35 85.tl5

.
• Incluídos OI vaJora aIoc:8doa _a obr •• no erç-to da SEOP/MG.

TABELA 3

COMPOSiÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES NO ORÇAMENTO DO SETOR PÚBLICO DE
SAUDE EM 1991 • MG

DESPESAS TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL PARTlCIPAÇÃO %
CORRENTES Cr$ % Cr$ % Cr$ % TESOURO OUTRAS

,

PESSOAL 18.492.891.00 70,37 2.053.864.00- 3.65 20.546.755.00 24.88 90.00 10.00

OUTROS CUSTEIOS 7.788.157.00 29,63 19.230.684.00 34.15 27.018.841,00 32.72 28.82 71,18

PRESTADORES .00 .00 35.020.000.00 62.20 35.020.000.00 42.40 .00 100.00

TOTAL 26.281.048.00 56.304.548,00 82.585.596,00

•• Recursos destinados a pagamento do pessoal da FUNED .

..•.•••••••'I.õ._ •.•• __
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- SIGLAS USADAS -

- AIH - Autorização de Internação Hospitalar
- AIS - Ações Integradas de Saúde
- ANDES - Associação Nacional dos Docentes do. Ensino

Superior
- APO - Administração por Objetivos
- CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito
- CEDEPLAR - Centro de Desenvolvimento e Planejamento

Regional (UFMG)
- CONASEMS - Conselho Nacional de Secretários Municipais

de Saúde
- CRM-MG - Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais
- ERSA - Escritório Regional de Saúde (Secretaria de Est.

da Saúde - São Paulo)
- FAMOBH - Federação das Associações dos Moradores de

Bairros de Belo Horizonte
- FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz (Ministério da Saúde)
- FNS - Fundo Nacional de Saúde
- FUNED - Fundação Ezequiel Dias (Secretaria de Estado da

Saúde - MG)
- INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica da

Previdência Social ( Ministério da Saúde)
- MPAS - Ministério da Previdência e Assistência Social

(extinto)
- MS - Ministério da Saúde
- MTPS - Ministério do Trabalho e Previdência Social
- OPS - Organização Panamericana de Saúde
- PIB - Produto Interno Bruto
- SES - Secretaria de Estado da Saúde
- SIA-SUS - Sist~ma' de Informações Ambulatoriais do

Sistema Unico de Saúde
- SINDI-SAÚDE - Sindicato dos Servidores do Sistema

Operacional de Saúde'Póblica de M. Gerais
- SMS - Secretaria Municipal de Saúde
- SUDS - Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde
- SUS - Sistema Único de Saúde
- UCA - Unidade de Cobertura Ambulatorial
- UNIMED - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda
. US - Unidade de Serviço
- UT! - Unidade de Tratamento Intensivo

1.947
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