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1. INTRODUÇÃO

1.1. ORIGEM DO TEMA

Vivemos em um Estado Democrático de Direito e nossa Constituição Federal

estabelece, em seu art. 196, que a saúde é 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. O art. 198 dispõe que as ações e serviços

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um

Sistema Único de Saúde - SUS. É inegável que a construção do SUS vem se

aprimorando, mas o SUS proposto na Constituição Federal de 1988 ainda é um sonho

a ser perseguido principalmente no que se refere à igualdade de acesso e à qualidade

da atenção. Nosso intuito, com este trabalho, foi o de fazer uma breve análise do

processo de efetivação do SUS em nosso Estado, com seus avanços e limitações, e do

papel que o gestor estadual vem desempenhando nesse processo. As inquietações que

nos levaram a desenvolver essa investigação nasceram, em grande parte, das nossas

observações do cotidiano. Sabemos que o modelo de saúde em vigor está sendo

seriamente rediscutido, daí a relevância de se repensar as questões acima alinhavadas

e de aprofundar o estudo das dificuldades inerentes à construção de um sistema

único de saúde eficiente, considerando que uma das dificuldades diz respeito à

atuação (ou não) do gestor estadual no processo. A escolha do tema deveu-se também

ao fato de trabalharmos na Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, motivo pelo qual incluímos algumas considerações sobre o papel

dessa instituição como instância de controle social do SUS.
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Desde a Constituição Federal de 1988, iniciou-se o processo de construção do

Sistema Único de Saúde, regulamentado pelas Leis nos 8.080 e 8.142, de 1990. Em

linhas gerais, propunha-se que a União lançasse as normas gerais para o setor e que

os Municípios tivessem autonomia para executar a política de saúde de maneira

adequada às suas condições e/ou prioridades locais. Nesse contexto, caberia ao

Estado o papel de coordenador, avaliador e intermediador da política de saúde entre

os Municípios. Entretanto, desde aquela época até os dias atuais, podemos dizer que

o Estado tem mostrado dificuldades em assumir seu novo papel, gerando um

aparente esvaziamento da esfera estadual nas ações de saúde.

Além das atribuições comuns às três esferas, vejamos, então, o que compete ao

Estado, conforme o art. 17 da Lei nº 8.080. Cabe ao Estado, representado pela

Secretaria de Estado da Saúde, promover a descentralização para os Municípios dos

serviços e das ações de saúde; acompanhar, controlar e avaliar as redes

hierarquizadas do SUS; prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar

supletivamente ações e serviços de saúde; coordenar, em caráter complementar,

executar ações e serviços: a) de vigilância epidemiológica, b) de vigilância sanitária, c)

de alimentação e nutrição, d) de saúde do trabalhador; participar, junto com os

órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na

saúde humana; participar da formulação da política e da execução de ações de

saneamento básico; participar das ações de controle e avaliação das condições e dos

ambientes de trabalho; em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e

avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde; identificar

estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta

complexidade, de referência estadual e regional; coordenar a rede estadual de

laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam

em sua organização administrativa; estabelecer normas, em caráter suplementar,
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para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde; formular normas e

estabelecer padrões, em caráter suplementar, de procedimentos de controle de

qualidade para produtos e substâncias de consumo humano; colaborar com a União

na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; e o

acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos indicadores de morbidade e

mortalidade no âmbito da unidade federada.

As dificuldades para que o Estado desempenhe bem suas atribuições devem-se

a diversos fatores. De início podemos citar três desses aspectos, entre outros, que

serão desenvolvidos posteriormente. O primeiro diz respeito ao excessivo número de

normas lançadas pelo Ministério da Saúde, que faz com que Estado e Municípios mal

tenham tempo de se adaptar às normas antes que surjam novas mudanças, gerando

um processo de permanentes adaptações e readaptações nas ações de saúde. O

segundo refere-se à excessiva centralização dos recursos na esfera federal e à

interdependência entre o cumprimento de tantas normas e o recebimento dos

recursos. O terceiro envolve o despreparo da maioria dos Municípios para arcar com

as responsabilidades que atualmente lhes cabem.

Na tentativa de problematizar os aspectos anteriormente expostos, tomamos

como principais diretrizes teóricas os estudos dos autores Raul Machado Horta, que

discorre sobre direito constitucional e legislação; Eugênio Vilaça Mendes, que discute

a saúde pública propriamente dita no Brasil; e Flávio A. A. Goulart, Gilson Carvalho e

Lenir Santos, cujas idéias foram aprofundadas nos capítulos 2 e 3 deste trabalho.

1.2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

Esta é uma monografia de curso de especialização (PREPES) e, portanto, sua

metodologia não está apoiada na visão de uma pesquisa formal, científica a rigor.



4

Trata-se, na verdade, de um exercício de investigação teórico-prático que

desenvolvemos dentro das abordagens teórico-bibliográfica e da pesquisa

participante.

Nosso exercício investigativo foi fundamentado em uma pesquisa

eminentemente teórica, com base na leitura de Raul Machado Horta, Eugênio Vilaça

Mendes e Lenir Santos, entre outros. A partir disso, foi possível fazer uma interface

entre as teorias do direito constitucional e do processo de formação do Estado

federativo com a teoria da construção histórica da saúde pública no Brasil e os

impasses gerados na atuação do Estado como esfera intermediária entre a União e os

Municípios.

Entendemos que a metodologia de pesquisa teórico-bibliográfica tem sua

importância na medida em que, como nos diz Eco (1983), se já estamos mergulhados

numa experiência político-social que nos permite entrever a possibilidade de fazer

um discurso conclusivo, seria interessante abordar cientificamente nossa experiência

sob o aspecto teórico. Temos que obter, portanto, conhecimentos históricos, teóricos

e técnicos sobre o tema escolhido para podermos refletir a partir de uma base mais

ampla de conhecimento.

Além dessa vertente, em alguns momentos da monografia recorremos à via

qualitativa – observação participante - enquanto campo de compreensão e percepção

do próprio sujeito investigador que está inserido no contexto da Comissão de Saúde

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Dessa forma, no capítulo 3

foram acrescentados comentários inerentes a essa observação participante. Nos

termos de Neto (1994, p. 59), “a técnica de observação participante se realiza

através do contato direto do pesquisador com o fenômeno observado para obter

informações sobre a realidade dos atores sociais em seu próprio contexto” .
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Em resumo, reunimos elementos oriundos da pesquisa teórico-bibliográfica

com elementos da observação participante sobre o assunto, visto que participamos do

campo político-social no qual a temática escolhida se processa.

1.3. DESENVOLVIMENTO DOS CAPÍTULOS

Esta monografia tem como objetivo geral estudar a noção de federalismo e os

aspectos históricos próprios do federalismo brasileiro. A partir dessas noções iniciais,

discutimos as questões da autonomia e da repartição de competências aplicadas ao

caso concreto da descentralização das políticas de saúde no país.

No capítulo 1, introdutório, fazemos referência à origem do tema escolhido, à

metodologia de investigação utilizada para estudá-lo e à seqüência dada ao

desenvolvimento da monografia.

No capítulo 2, em um primeiro momento dedicado ao estudo da noção de

federalismo, abordamos o conceito de Estado, entendido como instituição ordenada

que tem como elementos constitutivos o povo, o território, o poder e os fins

almejados, os quais são definidos pelo conjunto de normas dispostas na Constituição.

Após diferenciar Estado Unitário e Estado Federal, tratamos especificamente do

federalismo e de suas origens históricas. Associando Constituição Federal e Estado

Federal, procuramos mostrar que é a Constituição que assegura a coexistência entre o

ordenamento central e os ordenamentos parciais dos Estados-membros,

característica do federalismo. Partindo da exposição dos fundamentos do

federalismo, apontamos a descentralização como uma de suas principais

características.

Num segundo momento analisamos, de modo sumário, os aspectos históricos,

no intuito de destacar as peculiaridades da formação da Federação brasileira. Mais
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especificamente, procuramos descrever em que contexto histórico e político o

federalismo foi incluído na Constituição que originariamente o estabeleceu no Brasil,

por intermédio de ato fundado na titularidade do poder armado, em 1891.

Observamos, também, o movimento de centralizações e descentralizações sucessivas

do poder através das Constituições brasileiras, até chegar à nossa atual Constituição

Federal, promulgada em 5/10/88.

Em seguida, procuramos abordar brevemente a lógica da repartição de

competências na Constituição Federal de 1988. Considerando que o âmago do

federalismo é a repartição de competências entre os entes federativos, analisamos o

aspecto de que é tal repartição que possibilita a prática da descentralização, na

medida em que indica a área de atuação constitucional de cada ente federativo. Nesse

momento, fazemos a distinção entre os conceitos de descentralização e

desconcentração.

Apresentamos, então, um histórico das políticas de saúde no Brasil, desde as

primeiras iniciativas, passando pelo Movimento da Reforma Sanitária até culminar

na promulgação da Constituição Federal de 1988. A partir disso analisamos o

processo de construção do SUS compartilhado pelos três níveis de governo.

Em seguida, estudamos mais detalhadamente a tendência à descentralização,

consolidada na atual Constituição, mediante a observação de como as normas

descentralizadoras e a repartição de competências se efetivaram no âmbito da

implantação do SUS. Observamos que a descentralização das políticas de saúde vem

se realizando de forma gradual e heterogênea no país em função de diversas

dificuldades, que são enfocadas rapidamente, tais como: as diversidades regionais; a

fragilidade das bases de financiamento para a saúde; os embates políticos em busca

de mais recursos em nome da saúde, muitas vezes desvinculados de sua aplicação em
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áreas sociais predeterminadas; a desarticulação nos processos de planejamento e

coordenação entre as três esferas de governo; entre outras.

Apontamos, então, os avanços do federalismo, apesar do peso histórico da

tradição unitária no país. Quanto à descentralização das políticas públicas,

especialmente a de saúde, destacamos a importância fundamental do aspecto

financeiro para a sua efetivação e a necessidade de o Estado-membro definir melhor e

ocupar o seu lugar entre as esferas de governo coordenadas entre si, apesar da

recentralização ocorrida na última década.

 Por fim, no capítulo 3, procuramos resgatar as competências estaduais e

analisamos a conjuntura atual em Minas Gerais. Entramos na questão específica do

papel do Estado no processo, desenvolvendo uma análise crítica das dificuldades e

avanços, com base teórico-documental e também trazendo contribuições de minha

observação de campo como servidora pública envolvida com a saúde pública há

alguns anos. Analisamos, ainda, a atuação da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais enquanto instância de controle social do SUS.
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2. O ESTADO FEDERATIVO, COMPETÊNCIAS E A QUESTÃO DA SAÚDE

PÚBLICA NO BRASIL: O SUS E A DESCENTRALIZAÇÃO

2.1. O FEDERALISMO NO BRASIL

Antes de entrarmos na noção de federalismo, parece-nos conveniente lembrar

algumas idéias em torno do conceito de Estado. Compreende-se o Estado como uma

ordenação, através de um poder soberano institucionalizado, que tem por fim a

regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma dada população

sobre um dado território, sendo que a Constituição é o conjunto de normas que

organizam estes elementos constitutivos do Estado: povo, território, poder e fins

(Silva, 1995, p. 100). Diga-se, de passagem, que a referência à finalidade como

elemento constitutivo do Estado é questionada por alguns autores.

A forma de Estado refere-se ao modo de exercício do poder político em função

do território: se há unidade de poder sobre o território, tem-se Estado Unitário, se o

poder se reparte no espaço territorial por várias instâncias governamentais regionais,

tem-se Estado Federal (Silva, 1995, p. 100). O federalismo nasceu nos E.U.A., tendo

como referencial teórico os textos de “O Federalista”, de Madison, Hamilton e Jay.

Como expressão do Direito Constitucional, o federalismo teve sua origem na

Constituição norte-americana de 1787, sendo ele caracterizado pela união de

coletividades públicas dotadas de autonomia político-constitucional, autonomia

federativa (Silva, 1995, p. 101). Dito de outra forma, quando se fala em federalismo

faz-se referência a uma forma de Estado chamada federação ou Estado Federal, que

consiste na união de coletividades regionais autônomas denominados Estados

federados ou Estados-membros.
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Como observamos em nossa pesquisa bibliográfica, após diversas discussões

sobre a natureza jurídica do Estado Federal, reconhece-se hoje que o Estado Federal é

o titular da soberania, ou seja, do poder supremo consistente na capacidade de

autodeterminação. Considera-se que os Estados-membros são titulares apenas de

autonomia, ou seja, de governo próprio dentro do círculo de competências traçadas

pela Constituição Federal. A autonomia federativa tem como base a existência de

órgãos governamentais próprios e a posse de razoáveis competências exclusivas

(Silva, 1995, p. 102).

Conforme define Dallari, a federação é a

aliança indissolúvel de Estados, baseada numa Constituição, que dá

nascimento a um novo Estado, assegurando-se a autonomia dos

integrantes, quanto a determinadas matérias. É indispensável que o

Estado-membro, integrante da federação, tenha um conjunto de

competências próprias e exclusivas e possa desempenhá-las com seus

próprios meios (Dallari, 1986, p. 80-81).

O mesmo autor conceitua autonomia como o direito e o poder de autogovernar-se,

fixando suas prioridades, sendo que em uma federação os Estados-membros decidem

com autonomia sobre os assuntos de sua competência, não estando dependentes

hierarquicamente do governo federal, mas apenas da Constituição. As competências,

nesse contexto, referem-se ao conjunto de atribuições legalmente conferidas a um

órgão ou entidade do poder público, através das quais são definidos os seus direitos e

as suas obrigações.

Segundo Horta (1995, p. 346), há uma relação de causalidade entre

Constituição Federal e Estado Federal, na medida em que o Estado Federal, enquanto

criação jurídico-política, pressupõe a existência da Constituição Federal para instituí-

lo. É a Constituição Federal que vai assegurar a coexistência entre o ordenamento

central, com suas decisões ou normas de administração, legislação ou jurisdição que

dispõem de incidência nacional, e os ordenamentos parciais dos Estados-membros.
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Quando há o fortalecimento do poder central, temos o federalismo centrípeto;

quando há o fortalecimento dos poderes estaduais, temos o federalismo centrífugo; e

se há equilíbrio entre as forças contraditórias do centralismo e do localismo, temos o

federalismo de cooperação. A repartição de competências condiciona a fisionomia do

Estado Federal, determinando seu grau de centralização ou descentralização.

De acordo com Horta (1995, p. 347-348), o federalismo requer a adoção de

princípios, técnicas e instrumentos operacionais , como segue:

• a decisão constituinte criadora do Estado Federal e de suas partes

indissociáveis, a Federação ou União, e os Estados-membros;

• a repartição de competências entre a Federação e os Estados-membros;

• poder de auto-organização constitucional dos Estados-membros,

atribuindo-lhes autonomia constitucional;

• a intervenção federal, como instrumento para restabelecer o equilíbrio

federativo, em casos constitucionalmente definidos;

• a Câmara dos Estados, como órgão do Poder Legislativo Federal, para

permitir a participação do Estado-membro na formação da legislação

federal;

• a titularidade dos Estados-membros, através de suas Assembléias

Legislativas, em número qualificado, para propor emenda à Constituição

Federal;

• a criação de novo Estado ou modificação territorial de Estado existente

dependendo da aquiescência da população do Estado afetado;

• a existência no Poder Judiciário Federal de um Supremo Tribunal ou

Corte Suprema, para interpretar e proteger a Constituição Federal, e

dirimir litígios ou conflitos entre a União, os Estados, outras pessoas

jurídicas de direito interno, e as questões relativas à aplicação ou

vigência da lei federal (Horta, 1995, p. 347-348).

Segundo Baracho (1986, p. 23-24), na concepção de Kelsen, o que caracteriza o

Estado Federal é o seu maior grau de descentralização, que confere mais numerosas e

significativas matérias à legislação dos Estados-membros. Em outras palavras, o

Estado Federal é uma ampla forma de descentralização e de divisão territorial do

poder, de caráter constitucional.
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No Brasil, o Estado Federal teve, sob o ponto de vista histórico, uma formação

bastante peculiar e alguns analistas acreditam que a crise pela qual passa o

federalismo brasileiro encontra, nessa peculiaridade, a sua origem, na medida em que

teria acarretado dificuldades para a implantação efetiva do modelo federalista no

Brasil.

Nos estudos históricos sobre a formação da Federação brasileira, é comum

fazer-se o contraponto com a história do federalismo norte-americano. De acordo

com Dallari (1986, p. 52), nos Estados Unidos a federação se constituiu a partir de

um movimento centralizador das treze unidades já independentes e soberanas, ao

passo que, no Brasil, ocorreu o inverso: partindo de uma unidade historicamente

constituída pelo poder centralizador do Estado Colonial e Imperial, o poder político

foi distribuído entre várias unidades, sem que o poder central fosse eliminado,

havendo um processo de descentralização.

Em texto recente, Horta (1999, p. 74) procurou analisar qual a concepção de

federalismo que impregnou a Constituição que originariamente estabeleceu a

República Federativa brasileira. Em 1889, foi implantada a República Federativa,

posteriormente consagrada em dois atos do Governo Provisório, chefiado pelo

Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha o comando do Exército e da Armada. O

primeiro desses atos, o Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, proclamava a

República Federativa como forma de governo da nação e estabelecia as normas

aplicáveis aos Estados. O segundo ato, o Decreto nº 510, de 22 de junho de 1890,

afirmava que a origem do nosso Direito Público residia nos princípios inspiradores da

revolução de 15 de novembro e promovia a eleição e a convocação do Congresso

Nacional.

No Decreto nº 1, de 1889, e no Decreto nº 510, de 1890, a República

Federativa proveio de decisão de Governo Provisório, investido no
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comando do Exército e da Armada. A Federação não surgiu de um pacto

entre os Estados ou entre o Governo Provisório e os Estados. Impôs-se do

alto para acatamento e obediência de ato fundado na titularidade do poder

armado (Horta, 1999, p. 74).

O Congresso Constituinte consagrou e legitimou a decisão do Governo Provisório,

decretando e promulgando a Constituição Federal de 1891 e organizando

juridicamente a Federação sem pacto federativo prévio.

Firmou-se, a partir da Constituição Federal de 1891, a ortodoxia da

indissolubilidade do vínculo federativo, que os textos fundamentais de 1891

(art. 1o) e de 1934 (art. 1o) pretendiam na perenidade da ‘união perpétua e

indissolúvel’, e a irreformabilidade, para abolição da Federação, que as

Constituições de 1891, 1934, 1946 e 1967 estenderam à forma republicana

de governo (Horta, 1999, p. 74).

Note-se que a Constituição de 1988 excluiu a forma republicana de governo da cláusula

de intangibilidade, mantendo nela a forma federativa de Estado (art. 60, § 4o).

Acompanhando a análise histórica desenvolvida por Silva (1995, p. 78-91), é

possível observar, de modo breve, o movimento que amplia ou restringe a força do

poder central nas sucessivas Constituições brasileiras. Desde o período colonial, a

realidade dos poderes locais já se apresentava constrangida pela monarquia

centralizante. As idéias descentralizadoras, como a republicana, surgiram desde cedo

na história político-constitucional do Império, e se expressaram principalmente

através das rebeliões federalistas como as “Balaiadas”, as “Cabanadas” e as

“Sabinadas”. Tentou-se diversas vezes implantar a monarquia federalista no Brasil. O

republicanismo irrompeu com a Inconfidência Mineira e com a revolução

pernambucana de 1817, ressurgindo com mais força em 1870 e desenvolvendo-se até

1889, quando venceram as forças descentralizadoras: o federalismo, como princípio

constitucional de estruturação do Estado, e a democracia, como regime político que

melhor assegura os direitos humanos fundamentais. No Governo Provisório foi

promulgada a Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, em



13

1891, que firmava a autonomia dos Estados, conferindo-lhes competências

remanescentes, e previa a autonomia municipal. O sistema constitucional implantado

enfraqueceu o poder central e reacendeu os poderes regionais e locais, possibilitando

a emergência da “política dos Governadores”, que dominou a Primeira República e foi

uma das causas de sua queda.

A Revolução de 1930 pôs fim à Primeira República, e promulgou, em 16/7/34,

a segunda Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, a qual ampliou os

poderes da União e os enumerou extensamente. Com a dissolução da Câmara e do

Senado e a revogação da Constituição de 1934, foi promulgada a Carta constitucional

de 10/11/37, que veio reforçar o poder central, atribuindo ao Poder Executivo uma

intervenção mais direta e eficaz na elaboração das leis, abrindo o caminho para a

ditadura que caracterizou o período do Estado Novo. Os movimentos no sentido da

redemocratização do país traduziram-se, posteriormente, na Constituição da

República Federativa do Brasil, de 18/9/46, que fixou a política municipalista e

buscou reduzir as possibilidades de hipertrofia do Poder Executivo. Sucederam-se

crises políticas e conflitos constitucionais de poderes até a instauração do Comando

Militar Revolucionário em 1964, que, após a expedição de quatro Atos Institucionais,

levou o Congresso a promulgar a Constituição do Brasil, em 24/1/67, dando mais

poderes à União e ao Presidente da República, acentuando a centralização. Em 1969,

os ministros militares, por intermédio da Emenda Constitucional nº 1, promulgaram,

na verdade, uma nova Constituição da República Federativa do Brasil, que desfigurou

a forma federal de Estado. Nesse período,

ingressamos na vigência da Constituição semântica, na qual o Estado

Federal não passava de uma referência nominal, sem correspondência nas

características da forma do Estado Federal. (...) A centralização do sistema

federal, que havia atingido proporções apreciáveis no texto originário da

Constituição de 1967, foi exacerbada e substituída pela construção unitária

do sistema, a partir da Emenda nº1. (...) O desprezo à forma federal de
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Estado expressou-se na regra que mandava incorporar ‘ao direito

constitucional legislado dos Estados’ as disposições constantes da

Constituição Federal (art. 200), ferindo nesse automatismo da reprodução

compulsória a autonomia constitucional do Estado-membro, princípio

nuclear da Federação (Horta, 1999, p. 75).

A luta pela normalização democrática ganhou força a partir de 1982,

culminando na promulgação da atual Constituição da República Federativa do Brasil,

em 5/10/88, que ultrapassou o dualismo dos poderes enumerados e dos poderes

reservados, acrescentando a repartição vertical de competências com a introdução da

competência comum e da competência concorrente, e instaurando um processo de

significativa descentralização política, administrativa e financeira. Horta (1999, p. 75)

considera que a Constituição de 1988 restaurou o federalismo brasileiro.

Em artigo dedicado à análise do chamado Pacto Federativo, Horta identifica os

12 elementos que, segundo ele, representam o compromisso federativo na atual

Constituição brasileira:

a união indissolúvel da República Federativa (art. 1o), a pluralidade dos

entes constitutivos da República Federativa – União, Estados, Distrito

Federal e Municípios (art. 18), a repartição de competências (arts. 22, 23 e

24), a autonomia constitucional e os poderes reservados aos Estados (art.

25, § 1o), a autonomia e o poder de auto-organização dos Municípios (art.

29), a intervenção federal (art. 34, I até V, a, b, VI, VII, a, b, c, d, e), a

organização bicameral do Poder Legislativo – Câmara dos Deputados,

composta de representantes do povo e o Senado Federal, constituído de

representantes dos Estados e Distrito Federal (arts. 44, 45, 46), a

permanência da Federação, insuscetível de proposta de emenda abolitória

(art. 60, § 4o , I), a existência de um Supremo Tribunal, para exercer a

guarda da Constituição (art. 102), a repartição da competência tributária

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (arts. 145, 153,

155, 156), e a dualidade do Poder Judiciário, repartido em Poder Judiciário

da União e Poder Judiciário dos Estados, com órgãos e juízes próprios a

cada Poder (Horta, 1999, p. 77).
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2.2. A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E A AUTONOMIA DOS MUNICÍPIOS NA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

O cerne do Estado Federal está na repartição de competências entre a União,

os Estados-membros e os Municípios, também incluídos na estrutura político-

administrativa da Federação brasileira desde 1988. Conforme salienta Silva,

referindo-se à Constituição Federal de 1988,

o princípio geral que norteia a repartição de competência entre as

entidades componentes de Estado Federal é o da predominância do

interesse, segundo o qual à União caberão aquelas matérias e questões de

predominante interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados tocarão

as matérias e assuntos de predominante interesse regional, e aos

Municípios concernem os assuntos de interesse local (Silva, 1995, p. 454).

Como vimos anteriormente, a definição dos limites das competências dos entes

federados pode variar de uma Constituição para outra. A atual Constituição brasileira

caracteriza-se pelo chamado federalismo de equilíbrio, no qual as competências

federais e estaduais são dosadas de modo a equilibrar o ordenamento central e os

ordenamentos parciais (Horta, 1995, p. 400), fundamentando-se na técnica da

enumeração dos poderes da União, com poderes remanescentes para os Estados.

A repartição de competências é a “chave” para lidar com o que Dallari (1986, p.

51) considera uma das ambigüidades do federalismo, qual seja, a pretensão de manter

a unidade na diversidade. A organização federal provém da repartição de

competências, desencadeando as regras de configuração da União e dos Estados-

membros e indicando a área de atuação constitucional de cada um. A autonomia do

Estado-membro pressupõe tal repartição de competências para o exercício e o

desenvolvimento de sua atividade normativa, na medida em que é ela que conduz o

conteúdo da atividade autonômica.
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Na Constituição Federal de 1988, a repartição de competências, como ensina o

Prof. Horta (1995, p. 407), abrange cinco planos distintos:

• competência geral da União (art. 21, I até XXV);

• competência de legislação privativa da União (art. 22, I a XXIX, parágrafo

único);

• competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios (art. 23, I a XII, parágrafo único);

• competência de legislação concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal (art. 24, I a XVI, §§ 1o , 2o , 3o e 4o);

• competência dos poderes reservados aos Estados (art. 25, § 1o , e art. 125,

§§ 1o , 2o , 3o e 4o).

Quanto à legislação concorrente, a Constituição, nos §§ 1o, 2o, 3o e 4o do art. 24,

enunciou quatro regras: 1) no âmbito da legislação concorrente, a competência da

União limitar-se-á a estabelecer normas gerais; 2) a competência de normas gerais

não exclui a competência suplementar dos Estados; 3) quando não houver lei federal

sobre matéria de legislação concorrente, os Estados exercerão a legislação

suplementar para atender suas peculiaridades; 4) a superveniência de lei federal

suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Horta (1995, p. 407) apresenta, ainda, três observações ao modelo da

repartição de competências que merecem ser citadas. A primeira lembra que,

tecnicamente, a repartição de competências é matéria da Constituição de Estado

Federal, alcançando, por sua abrangência, o conjunto orgânico da República

Federativa composto pela União/Federação, pelos Estados e Distrito Federal e pelos

Municípios. A segunda observação destaca que a repartição tributária de

competências no nível dos tributos federais, estaduais e municipais, assim como a
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repartição das receitas federais, são de natureza diversa, embora, de certa forma,

realizem uma distribuição de competências. Já a terceira diz respeito à situação dos

Municípios, para os quais, além da referência no art. 23 à competência comum para

fins de preservação de valores e objetivos do poder público, a Constituição reservou

espaço próprio, enumerando sua considerável competência nos arts. 29, 30 e 31.

Como escreve Baracho (1986, p. 125), “a federação é considerada como a

forma mais avançada de descentralização, que no entender de certos autores

caracteriza-se pela competência de auto-organização e de autogoverno” . Mas o

termo descentralização pode ser utilizado para designar um conjunto de processos

bem diferentes. Referindo-se à definição de Hanson, o mesmo autor desenvolve a

idéia da

descentralizacão democrática como transferência de certas

responsabilidades do governo central para as autoridades subordinadas,

eleitas sobre uma base geográfica ou funcional, que têm certos poderes, não

por delegação de uma autoridade administrativa superior, mas em virtude

de dispositivo legal, que pode ser de natureza constitucional (Baracho,

1986, p. 123),

afirmando que a autonomia local, vinculada à noção de legislatura local, seria a forma

mais completa de descentralização democrática.

Parece-nos fundamental, neste momento, fazer a distinção entre dois

conceitos: descentralização e desconcentração. De um lado, a desconcentração é a

delegação do poder no interior de uma administração a um agente subordinado. A

desconcentração, às vezes também chamada de descentralização administrativa, trata

apenas do “descongestionamento da administração pública central, multiplicando

no interior da administração do Estado os órgãos periféricos, sem incidir de

maneira substancial sobre o poder de decisão e sem se sobrepujar à ordem

hierárquica” (Roversi-Monaco, 1993, p. 334). De outro lado, a descentralização vai

além do aspecto organizacional e abrange o aspecto político. A descentralização por
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serviços, por exemplo, confere a gestão de um interesse público específico a um

serviço público autônomo, através do poder público criador. Dito de outra forma,

ao tipo tradicional de organização administrativa de órgãos estruturados

verticalmente, substitui-se uma divisão horizontal das funções, distribuídas

entre unidades organizativas especializadas, quase sempre dotadas de uma

personalidade jurídica autônoma (Roversi-Monaco, 1993, p. 335).

Conforme salienta o autor acima citado, a noção de descentralização

administrativa não coincide com a de autonomia local: a autonomia local, mesmo

quando não manifesta sua autonomia política, nunca aparece como uma derivação da

organização administrativa do Estado. É a descentralização política que caracteriza o

federalismo e a real autonomia dos entes federativos (Roversi-Monaco, 1993, p. 335).

2.3. SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL: UMA REMEMORAÇÃO HISTÓRICA

Após a análise da estrutura política brasileira em que se conformou a criação

dos Estados e se constituiu o processo de descentralização, passaremos, neste

momento, a estudar mais especificamente o setor saúde e o processo de construção

do SUS. Ao observar a área de saúde no Brasil, percebemos que, de fato, a realidade

no sistema público de saúde nacional é bem diferente da idealizada na Carta Magna.

Para entender as origens das distorções e/ou dificuldades que se apresentam, faz-se

necessário um resgate histórico das políticas de saúde em nosso país.

O sistema de saúde brasileiro teve início com o sanitarismo campanhista,

passou pelo modelo médico-assistencialista privatista e chegou, nos anos 1980, ao

modelo neoliberal, ao qual se contrapôs o movimento de reforma sanitária.

Até a metade do séc. XIX, com a economia brasileira baseada no modelo agro-

exportador de café, a preocupação era com o saneamento dos espaços de circulação

das mercadorias exportáveis e o controle de doenças que pudessem prejudicar a
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exportação. Surgiu, então, o modelo do sanitarismo campanhista, com visão

militarista de combate a doenças de massa.

Com a industrialização e o aumento do número de trabalhadores, surgiu a

assistência médica da Previdência Social. Inicialmente esse modelo se formou com as

Caixas de Aposentadorias e Pensões - CAPs -, organizadas por empresas e

administradas e financiadas por empresários e trabalhadores. Depois estruturaram-

se por categorias profissionais e pelos próprios trabalhadores os Institutos de

Aposentadorias e Pensões - IAPs -, para os quais mais tarde o Estado também passou

a contribuir. Nos termos de Mendes (1999, p.21), esse modelo tinha como objetivo

“atuar sobre o corpo do trabalhador, mantendo e restaurando sua capacidade

produtiva”.

Em 1966, os IAPs foram substituídos pelo Instituto Nacional da Previdência

Social - INPS - e o Estado assumiu seu papel regulador, retirando os trabalhadores do

controle da Previdência Social e uniformizando os benefícios. O modelo de saúde

passou a ter, então, as seguintes características, segundo Mendes (1999, p. 22):

extensão da cobertura previdenciária; ênfase na prática médica curativa, individual,

assistencialista e especializada em detrimento da saúde pública; prática médica

orientada para a lucratividade do setor saúde possibilitando a capitalização da

medicina e o privilégio do produtor privado de serviços de saúde. Com a ampliação da

clientela e das modalidades assistenciais, surgiram diversas formas de contratação do

setor privado, que começou a se dividir segundo interesses específicos.

Reformulações sucessivas foram feitas, mas em geral os investimentos se

concentraram na expansão de serviços de alta densidade tecnológica. A título de

exemplo, note-se que de 1969 a 1984 (15 anos) a rede privada de saúde cresceu 465%,

conformando um sistema de saúde hospitalocêntrico.
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Em 1974, a área do trabalho foi separada da área previdenciária com a criação

do Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS - e as relações da

Previdência com os prestadores passaram a se organizar através de diferentes formas

de pagamento: contratos e credenciamentos por serviços prestados e convênios por

subsídio fixo. Nessa época surgiu a medicina de grupo, na qual a empresa recebia um

subsídio da Previdência e se responsabilizava, direta ou indiretamente, pelo

atendimento médico de seus empregados. Com isso nasceu e se desenvolveu o

subsistema que se tornaria hegemônico nos anos 1980: o da atenção médica

supletiva.

Em 1975, a Lei no 6.229 institucionalizou o modelo médico-assistencial

privatista e definiu as competências das instituições públicas e privadas. Por meio

dela criou-se um abismo no setor saúde: a "atenção à saúde coletiva" (entendida

como saúde pública), não rentável, ficaria sob a responsabilidade do setor estatal e a

"saúde das pessoas" (entendida como atenção médica), rentável, seria destinada ao

setor privado, intermediado pela Previdência Social. Foi nesse contexto que nasceu o

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS - e que se

consolidou o modelo médico-assistencial privatista, fundamentado em três

características:

o Estado como grande financiador do sistema por meio da Previdência

Social; o setor privado nacional como o maior prestador de serviços de

atenção médica; o setor privado internacional como o maior produtor de

medicamentos e equipamentos para a saúde (Mendes, 1999, p. 26).

Mas esse modelo excluiu grande parcela da população e as diversas políticas

compensatórias que entraram em campo acabaram por perpetuar as desigualdades

sociais. Nesse período começou a se desenvolver no Brasil uma proposta de atenção

primária simplista e de baixo custo para as populações excluídas do modelo médico-

assistencial privatista, principalmente para os que viviam nas periferias urbanas e nas
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zonas rurais. A idéia era oferecer ações básicas de saúde com tecnologias simples e

baratas, executadas por pessoal de baixa qualificação profissional, e sem garantia de

acesso a atendimento de maior complexidade tecnológica.

Diante disso, iniciou-se o movimento que mais tarde seria chamado de

reforma sanitária, impulsionado por pessoas que discordavam dos rumos dados à

saúde em nosso país naquele momento. O movimento começou nas Universidades,

com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS -, e o primeiro

programa adotado pelo Governo Federal, já dentro de uma nova ótica, foi o Programa

de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento - PIASS -, que resultou em

grande expansão da rede ambulatorial pública e em desconcentração administrativa.

Ao mesmo tempo, era crescente a insatisfação de usuários, de prestadores de serviços

e de trabalhadores de saúde, que também passaram a apoiar o movimento, que

cresceu especialmente com a instalação do governo de transição democrática nos

anos 1980.

No campo da saúde, dois grandes projetos se confrontavam: o da reforma

sanitária e o do modelo neoliberal, que visava à “reciclagem” do modelo médico-

assistencialista privatista. Houve uma grande resistência ao movimento de reforma

sanitária, principalmente por parte dos prestadores de serviços contratados e

conveniados com a Previdência, representados na época pela Federação Brasileira de

Hospitais (setor privado contratado) e por parte dos dirigentes do INAMPS, que

mantinham seu pensamento médico liberal.

Depois de longo processo político e social, o MPAS reassumiu suas funções

que, na prática, haviam sido tomadas pelo INAMPS. Este perdeu seu papel de

prestador de serviços e tornou-se órgão controlador e co-financiador do sistema de

saúde. E o planejamento passou a ser descentralizado buscando resolutividade,

regionalização, hierarquização e integralidade das ações de saúde. O modelo
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assistencial regionalizado e hierarquizado passou a ter como base legal os convênios

trilaterais entre o MPAS, o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde.

As Ações Integradas de Saúde - AIS - constituíram-se numa estratégia de transição na

busca de um sistema unificado de saúde, proposta que vinha ganhando cada vez mais

aceitação social. Cabe lembrar que, com a instalação da Nova República, muitos

profissionais oriundos do movimento sanitário foram admitidos nas instituições

federais mais relevantes, tais como MPAS, INAMPS e Ministério da Saúde, o que de

certa forma institucionalizou o movimento da reforma sanitária e o fortaleceu.

A VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, foi fundamental para a

elaboração político-ideológica do projeto de reforma sanitária e definiu três aspectos

fundamentais: um conceito abrangente de saúde; a saúde como direito de cidadania e

dever do Estado; e a instituição de um Sistema Único de Saúde (Mendes, 1999, p. 42

e 43).

Entretanto, o Ministério da Saúde custou a deixar de lado sua tradicional ação

por programas e o MPAS e o INAMPS se afastaram da idéia da unificação do sistema

de saúde em nível federal. Para que as transformações realmente acontecessem seria

necessário que a União buscasse melhorar a interlocução com os Estados, que o setor

privado contratado tivesse seus espaços de negociação fragilizados, que os anéis

burocráticos conservadores se rompessem e que a rede pública de saúde melhorasse

seu atendimento para ganhar credibilidade política. Nesse momento, já em 1987,

criou-se o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde - SUDS -, precursor do SUS.

Até então as ações e serviços públicos de saúde encontravam-se

centralizados na União (Leis nºs 6.229, de 17/7/75 – Sistema Nacional de

Saúde e 6.439, de 1/9/77 – Sistema Nacional de Previdência e Assistência

Social – SINPAS), a quem competia a sua regulamentação e execução. A

prestação de assistência médica no País (...) aos trabalhadores urbanos,

aos trabalhadores e empregadores rurais, aos funcionários públicos civis

da União, de suas autarquias e do Distrito Federal estava centralizada na
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União (Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e Assistência Social,

Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, INAMPS, LBA, etc.),

ficando os Estados e os Municípios com o encargo de atender aos seus

funcionários e servidores. Em meados de 1987, a União (MPAS e INAMPS,

associados ao MS, MEC e MTb) resolveu descentralizar a execução de ações

e serviços de saúde a seu cargo, criando, pelo Decreto nº 94.657, de

20/7/87, o Programa de Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde

nos Estados – SUDS-, que se concretizou mediante convênio entre a União e

os Estados, nos termos do art. 13, § 3o , da Constituição de 1969, combinado

com o art. 10, § 1o , “b”, do Decreto-Lei nº 200/67 (Carvalho e Santos, 1992,

p. 82).

Após a implantação do SUDS, acelerou-se a desestabilização do INAMPS

(considerado como a instituição sustentadora do modelo médico-assistencial

privatista), retirou-se gradualmente o INAMPS da prestação direta de serviços de

saúde, os recursos repassados a Estados e Municípios foram incrementados, as

transferências ao setor privado diminuíram e as decisões colegiadas foram

reforçadas.

A democratização abriu espaço para a manifestação de diferentes grupos de

interesse e permitiu que a discussão sobre a saúde entrasse no campo político e

legislativo. Esse período de profunda crise econômica, social e política culminou com

a promulgação da Constituição Federal de 1988, que instituiu o Sistema Único de

Saúde - SUS -, mas trouxe em seu texto as contradições de um processo de transição,

avançando na ordem social, mas também incorporando interesses corporativos e

cartoriais. A ideologia da reforma sanitária foi sacramentada no texto da Constituição

Federal e na Lei nº 8.080. Porém, o § 1º do art. 199 da Carta Magna determinou que

as instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência

as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, o que preservou o lugar das

instituições privadas na rede de saúde.
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O fato é que nem a Constituição Federal nem a Lei nº 8.080 conseguiram

estabelecer dispositivos reguladores para o setor privado de saúde. Sendo assim,

apesar do aparente consenso sobre o modelo de saúde a ser adotado no Brasil, o

projeto conservador de saúde conseguiu garantir sua permanência em nosso país.

Dessa forma, segundo Mendes (2001, p.72 e 73), o sistema de saúde brasileiro

ficou segmentado em três subsistemas: o SUS propriamente dito, o sistema de

atenção médica supletiva - SAMS - e o sistema de desembolso direto - SDD. O SDD

diz respeito à medicina oferecida pelos profissionais liberais e representa os serviços

de saúde pagos diretamente a eles com recursos particulares de indivíduos e famílias.

No caso do SAMS, trata-se do sistema privado de saúde que recebe subsídios diretos

ou indiretos do Estado por meio de renúncias fiscais e contributivas, configurando os

chamados “planos de saúde” (o que inclui a medicina de grupo, a autogestão, a

cooperativa médica e o seguro-saúde).

Pode-se observar, portanto, que até hoje, passados 14 anos da instituição do

SUS, apesar dos avanços, o sistema de saúde no Brasil continua segmentado em

vários sistemas. Em decorrência do processo histórico de construção do SUS e das

diversas forças políticas envolvidas, expostos resumidamente neste texto, a

assistência médica privatista tem perdurado e vem ampliando seu espaço no país.

Essa segmentação leva à ineficiência dos serviços de saúde, pois a competição entre

as empresas e entre os serviços privados conduz à multiplicação de recursos de alta

tecnologia, que tendem a operar com baixa utilização e a induzir uma demanda

desnecessária. Por outro lado, o SUS acaba se constituindo como espaço dos

excluídos que, por falta de opção, têm que aceitar um atendimento na maioria das

vezes ineficiente e de baixa resolutividade.
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2.4. A DESCENTRALIZAÇÃO NA PRÁTICA DO SUS

Na área da saúde, a descentralização – decorrência do federalismo como

modelo de organização do Estado brasileiro e exigência prática para a efetivação da

democracia e da justiça social – vem se realizando por meio do processo de

“municipalização” das ações e serviços antes centralizados quase totalmente na

União, em parcela reduzida nos Estados, e minimamente nos Municípios. É o

pioneirismo do processo de descentralização no setor da saúde que nos leva a abordá-

lo mais detalhadamente.

A Constituição de 1988 consolidou a tendência à descentralização, propondo,

como diz Alvim (1999, p. 50), “relações intergovernamentais menos verticalizadas”

e direcionadas à “descentralização e ao fortalecimento das instâncias subnacionais

de poder”, conferindo a elas maior autonomia e responsabilidade. No intuito de

analisar como as normas descentralizadoras e a repartição de competências se

aplicam, na prática, ao contexto brasileiro, vejamos agora o processo de implantação

do SUS.

A saúde é considerada no texto constitucional em seus arts. 196 a 200. O art.

198 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram a rede

regionalizada e hierarquizada do sistema único, pautado nas diretrizes de

descentralização, atendimento integral e prioritariamente preventivo, e participação

da comunidade.

Segundo a Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução de risco de

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para

a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). A Lei Orgânica da Saúde, de

19/9/90, que dispõe sobre as condições para a sua promoção e sobre a organização e
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o funcionamento de seus serviços, também afirma o direito do cidadão à saúde e

impõe ao Estado o dever de garanti-lo “seja diretamente, mediante assistência

médica e hospitalar e ações preventivas, seja por via de políticas econômicas e

sociais que condicionam e determinam o estado de saúde individual e coletiva”

(Carvalho e Santos, 1992, p. 57).

A lei supracitada apresenta uma nova concepção de saúde, que representa um

grande avanço político, social e jurídico, como podemos observar no “caput” de seu

art. 3o, que dispõe que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes,

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços

essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e

econômica do País. Dito de outra forma, não se trata da saúde vista apenas sob o

aspecto físico, na concepção da medicina curativa e assistencial, pois acrescenta-se a

essa concepção a dimensão social do bem-estar do indivíduo e da coletividade.

Conforme salientam Carvalho e Santos (1992, p. 61),

o avanço substancial ocorrido no SUS foi o reconhecimento de que a saúde

é um direito fundamental do ser humano e não uma contraprestação de

serviços devida pelo poder público ao contribuinte do sistema da

seguridade social. Daí o acesso à assistência ser universal e igualitário, pois

enquanto direito humano fundamental não pode haver condicionantes

para o seu exercício.

Por ser a saúde um dever do Estado, a descentralização é outra decorrência lógica

para a garantia da mesma à população.

Vejamos por que essa nova concepção trouxe mudanças tão significativas. Em

período prévio à constituição do SUS, só tinham acesso aos serviços de saúde as

pessoas que contribuíam para o sistema de previdência e assistência social, ficando as

demais sem nenhuma garantia de atendimento nessa área, conforme o exposto no

tópico anterior. Com o SUS, ficou garantida a universalidade do acesso, que só teria
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viabilidade prática por meio da descentralização político-administrativa das ações e

serviços públicos de saúde.

Registre-se que a implantação do SUDS, como vimos anteriormente, veio em

decorrência de uma grande mobilização de segmentos organizados da população e de

técnicos do setor de saúde pela chamada “reforma sanitária” e pelo direito à saúde.

Mesmo percebendo que o interesse maior dos Governadores favoráveis à

descentralização era a elevação de receitas, o movimento pela saúde explorou o

discurso descentralizador dos mesmos visando ao seu comprometimento com o

projeto que propunha a “unificação descentralizada” das diversas redes de saúde.

Em termos concretos, isto implicaria, por um lado, na descentralização de

recursos físicos, humanos e financeiros da máquina previdenciária para os

Estados, com prováveis ganhos na racionalização da gestão e do uso dos

recursos e, por outro, na reestruturação dos órgãos federais responsáveis

pela gestão dos serviços de saúde para que eles passassem a se concentrar

no planejamento e coordenação, controle e avaliação das ações de toda a

rede (Abrucio e Costa, 1998, p. 118).

Mas o Ministério da Saúde limitou-se a transferir sua rede física para os Estados e a

descentralização passou a depender dos interesses político-clientelistas dos gestores

estaduais. Nesse contexto, iniciou-se a elaboração da Constituição de 1988.

A partir dessa Constituição, cada uma das esferas de governo passou a ter o

dever de execução das ações e dos serviços de saúde, adquirindo os poderes e

instrumentos correspondentes, derivados do texto constitucional, e colocando os seus

responsáveis em maior proximidade com as realidades locais, possibilitando a

conclusão do processo de descentralização com a transferência dos serviços de saúde

para os Municípios.

Observando a Constituição de 1988, nota-se que não há atribuição de

competências exclusivas em matéria de saúde: a competência, no caso, é comum, e o

poder-dever de legislar sobre a proteção e defesa da saúde é concorrente (arts. 23, II,
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e 24, XII). O Capítulo IV da Lei Orgânica da Saúde, de 19/9/90, em suas Seções I e II,

dispõe sobre as atribuições comuns e as competências da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios, embora nem sempre com definição exata de

limites. Caso haja dúvidas, aplica-se o critério do interesse predominante, buscando-

se identificar a qual ente federativo interessa, predominantemente, o tratamento do

assunto ou a solução do problema em questão. No entender de Abrucio e Costa (1998,

p. 112-114), “a característica mais relevante dessa legislação é procurar preservar

uma função estratégica para o governo federal, seja na coordenação das políticas,

seja na indução, controle e avaliação dos programas descentralizados”.

Os autores acima citados fundamentam tal conclusão na análise histórica do

processo de descentralização da saúde, como segue. Ao longo da década de 1980, com

a redemocratização do país, fortaleceram-se as idéias de descentralização das

políticas sociais, mas a transferência dos serviços sociais acabava se transformando

no abandono das políticas sociais pelo governo federal. Durante esse período, a

descentralização das políticas sociais se desenvolveu sob a pressão de dois atores

principais:

de um lado, o Governo Federal, lutando para manter o controle político e

financeiro sobre os serviços, transferindo responsabilidades para Estados e

Municípios sem um modelo claro de coordenação federativa; de outro,

Governadores e Prefeitos, fortalecidos pelo voto, buscando extrair mais

recursos tributários da União sem qualquer vinculação quanto à aplicação

em áreas sociais predeterminadas (Abrucio e Costa, 1998, p. 114).

Esse contexto implicou

numa reavaliação do ‘mito’ da autonomia local como solução universal

para a desigualdade social e econômica; e numa revalorização do papel

dos governos federal e estaduais não apenas no financiamento, mas,

também, no planejamento, coordenação, assistência técnica e avaliação

das políticas locais (Abrucio e Costa, 1998, p. 114).
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É nesse sentido que os mesmos autores consideram que não é a dinâmica da

centralização/descentralização que vai definir o bom andamento das políticas sociais,

mas, sim, os mecanismos de coordenação e cooperação na Federação brasileira: em

áreas como a saúde, faz-se necessária a articulação das ações dos sistemas públicos

das três esferas de governo entre si e com as organizações da sociedade civil,

partilhando responsabilidades mútuas.

Quanto às bases de financiamento para o setor, pode-se dizer que foram

frágeis desde o início, devido aos obstáculos envolvidos na complicada negociação

com Estados e Municípios a respeito da distribuição de responsabilidades e recursos.

A Lei nº 8.142, de 28/12/90, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do

SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da

saúde. No início da década de 1990, começaram a ocorrer experiências pioneiras de

descentralização da gestão pela criação de estruturas como conselhos e fundos de

saúde, planos estaduais e municipais, entre outros, objetivando ampliar a capacidade

gerencial dos Estados e Municípios, sob a coordenação do Ministério da Saúde, que

editava a série de Normas Operacionais Básicas - NOBs.

Considerando-se o contexto brasileiro de grandes desigualdades econômicas e

sociais e de acentuado desequilíbrio federativo, além do elevado número de

Municípios, é compreensível que a descentralização venha se realizando de forma

gradual e heterogênea: muitas dificuldades de natureza institucional e decorrentes

das diversidades regionais ainda esperam soluções.

Em 1993, o Ministério da Saúde lançou a NOB/93, que normatizou o processo

de descentralização, estabelecendo três categorias de gestão nas quais os Municípios

deveriam se enquadrar: incipiente, parcial e semi-plena. A cada uma delas

correspondiam determinadas responsabilidades e prerrogativas, bem como

requisitos, em níveis de complexidade crescente. Segundo Alvim (1994, p. 52), a
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pequena incidência de habilitação na categoria semi-plena – na qual o Município

assumia a completa responsabilidade pela contratação, controle e pagamento dos

serviços ambulatoriais e hospitalares, recebendo, mensalmente, 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 regularidade dos repasses federais.

Em sua análise da descentralização da saúde no Estado de Minas Gerais, Alvim

(1994, p.52) mostra que, em 1994, quase toda a rede ambulatorial estadual já havia

sido transferida para os Municípios. A descentralização da gerência da rede já ocorria

em 755 Municípios, com seus respectivos termos de cessão de pessoal e de

patrimônio, por intermédio dos quais repassaram-se para os Municípios as unidades

físicas com todos os equipamentos (postos de saúde, policlínicas, laboratórios e PAMs

do extinto INAMPS), além de cerca de 20 mil servidores estaduais e 3 mil federais.

Além disso, aproximadamente 82% dos Municípios passaram a controlar e avaliar a

rede ambulatorial contratada, ou seja, os serviços prestados ao SUS pela iniciativa

privada. Os Municípios assumiram, ainda, a responsabilidade pelas ações de

vigilância epidemiológica (imunização de rotina, programas de controle de doenças,

etc.) a nível local.

Posteriormente, em 1996, foi publicada a NOB/96, que tinha como um de seus

objetivos a promoção e a consolidação do pleno exercício, por parte do poder público

municipal, da função de gestor da atenção à saúde de seus habitantes, com a

respectiva redefinição das responsabilidades dos Estados e da União.

O poder público estadual passou a ter, então, como uma de suas

responsabilidades nucleares a mediação da relação entre os sistemas municipais; e o

federal, a mediação entre os sistemas estaduais. Entretanto, enquanto um Município
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não assumir a gestão do sistema municipal, é o Estado que responde,

provisoriamente, pela gestão de um conjunto de serviços capaz de dar atenção

integral àquela população.

As instâncias básicas para a viabilização desses propósitos integradores são os

fóruns de negociação compostos pelos gestores municipal, estadual e federal – a

Comissão Intergestores Tripartite (CIT) – e pelos gestores estadual e municipal – a

Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Por meio dessas instâncias e dos Conselhos

de Saúde, são viabilizados os princípios de unicidade e eqüidade no SUS. Nas CIB e

CIT são apreciadas as composições dos sistemas municipais de saúde e são pactuadas

as programações entre gestores, integrando-as entre as esferas de governo. Da

mesma forma, são pactuados os tetos financeiros possíveis, dentro das

disponibilidades orçamentárias, oriundos dos recursos das três esferas de governo,

capazes de viabilizar a atenção às necessidades da área de saúde. O pacto e a

integração das programações constituem a conseqüência prática da relação entre os

gestores do SUS. A direção do SUS em cada esfera de governo é composta pelo órgão

setorial do Poder Executivo e pelo respectivo Conselho de Saúde. A CIT é composta,

paritariamente, por representação do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de

Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários

Municipais de Saúde (CONASEMS). A CIB, composta igualmente de forma paritária,

é integrada por representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e do Conselho

Estadual de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) ou órgão equivalente. A CIB

pode operar com subcomissões regionais.

As conclusões das negociações pactuadas na CIT e na CIB são formalizadas em

ato próprio do gestor respectivo. Aquelas referentes a matérias de competência dos

Conselhos de Saúde, definidas por força da Lei Orgânica, da NOB ou de resolução
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específica dos próprios Conselhos, são submetidas previamente a estes para

aprovação.

Nos termos da NOB/96, os Municípios podem não ser habilitados (situação na

qual sua gestão caberá ao Estado; atualmente há apenas 12 Municípios nessa situação

em Minas Gerais) ou podem ser habilitados em duas condições. As condições de

gestão explicitam as responsabilidades do gestor municipal, os requisitos e as

prerrogativas que favorecem o seu desempenho. A habilitação dos Municípios às

diferentes condições de gestão significa a declaração dos compromissos assumidos

por parte do gestor perante os outros gestores e perante a população sob sua

responsabilidade. Em Minas Gerais, atualmente, há 784 Municípios habilitados na

Gestão Plena da Atenção Básica e 57 Municípios habilitados na Gestão Plena do

Sistema Municipal.

Outra medida importante no sentido da descentralização foi a aprovação pelo

Congresso Nacional da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, que estabeleceu a

obrigatoriedade da aplicação de uma porcentagem mínima no setor saúde, por parte

da União, dos Estados e dos Municípios. Esse percentual começa em 7%, devendo ser

aumentado gradativamente, ano a ano, até atingir 12% da receita corrente líquida nos

Estados e 15% da receita corrente líquida nos Municípios em 2004, e, a partir daí,

esse percentual fixo deve ser aplicado anualmente.

Além disso, em 2001, o Ministério da Saúde lançou a Norma Operacional de

Assistência à Saúde - NOAS/01, que visa a orientar a distribuição regional de serviços

de saúde nos Estados para criar um sistema de referência e contra-referência

eficiente. Para tanto, ela determina que o Estado deve instituir o Plano Diretor de

Regionalização - PDR -, como instrumento de ordenamento do processo de

regionalização da assistência, com os objetivos de definir prioridades de intervenção

coerentes com as necessidades de saúde da população e de garantir acesso dos
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cidadãos a todos os níveis de atenção. Além de definir conceitos-chave como região

de saúde, microrregião de saúde, módulo assistencial, município-sede e município-

pólo, a norma em tela estabelece que o PDR contenha um Plano Diretor de

Investimentos - PDI - para atender às prioridades identificadas e conformar um

sistema resolutivo e funcional de atenção à saúde. A NOAS atualiza as condições de

gestão estabelecidas pela NOB nº 01/96: mantém praticamente todos os aspectos já

estabelecidos, mas acrescenta atribuições para os Municípios já habilitados na Gestão

Plena da Atenção Básica, incluindo novos procedimentos de atenção básica a serem

garantidos por estes Municípios. Passa-se a falar, então, em Gestão Plena da Atenção

Básica Ampliada.

Nos termos de Souza (2001, p. 453), a NOAS/01 define a regionalização como

macroestratégia de reorganização assistencial, contemplando

uma lógica de planejamento integrado de maneira a conformar sistemas

funcionais de saúde, ou seja, redes articuladas e cooperativas de atenção,

referidas a territórios delimitados e a populações definidas, dotadas de

mecanismos de comunicação e fluxos de inter-relacionamento que

garantam o acesso dos usuários às ações e serviços de níveis de

complexidade necessários para a resolução de seus problemas de saúde,

otimizando os recursos disponíveis.

Um dos pontos mais importantes da NOAS/01 diz respeito ao processo de

elaboração do PDR, coordenado pelo gestor estadual, com a participação do conjunto

dos Municípios. O PDR dever ser aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde e tem

que conter o seguinte: a) a divisão do território estadual em regiões e microrregiões

de saúde, definidas segundo critérios sanitários, epidemiológicos, geográficos, sociais,

de oferta de serviços e de acessibilidade; b) o diagnóstico dos principais problemas de

saúde e das prioridades de intervenção; c) a constituição de módulos assistenciais

resolutivos, formados por um ou mais Municípios, que dêem conta do primeiro nível

da média complexidade, visando garantir o suporte às ações de atenção básica; d) os
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fluxos de referência para todos os níveis de complexidade e os mecanismos de

relacionamento intermunicipal; e) o PDI, que procura suprir as lacunas assistenciais

identificadas, de acordo com as prioridades de intervenção.

Enfatiza-se a importância de qualificar e melhorar a resolutividade da atenção

básica em todos os Municípios a partir de áreas estratégicas mínimas relacionadas a

problemas de saúde de abrangência nacional, tais como saúde da mulher e da

criança, saúde bucal, controle da hipertensão e diabetes, controle da tuberculose e

eliminação da hanseníase. Os gestores estaduais e municipais podem complementar

esse elenco e definir outras áreas estratégicas de acordo com as especificidades

epidemiológicas locais.

2.5. A CONJUNTURA ATUAL NA SAÚDE: RECENTRALIZAÇÃO

No tópico 2.2 vimos como se deu a repartição de competências e, daquele

período até hoje, podemos observar que houve concentração dos poderes federais, o

que acabou reduzindo cada vez mais a área dos poderes reservados aos Estados. Nos

comentários de Netto (1999, p. 91), “continuamos vivenciando uma grande

centralização de poder normativo nas mãos da ordem jurídica central, o que acaba

por implicar numa excessiva centralização de poder, de todo prejudicial ao regime

federativo de Estado”.

No caso da saúde, como vimos, a competência é concorrente e, sempre que a

competência é concorrente, à União apenas cabe fixar normas gerais. Segundo

Carvalho Pinto, citado por Netto (1999, p. 131), “não são normas gerais as que se

afastam dos aspectos fundamentais ou básicos, descendo a pormenores ou

detalhes”. Apesar disso, no setor saúde, as normas operacionais, entendidas como
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normas gerais, têm disposto de maneira extremamente pormenorizada sobre o

funcionamento do SUS nos Estados e Municípios.

Conforme o autor supracitado, a União deveria se limitar a editar preceitos ou

normas gerais e não entrar em particularidades. Entretanto, reconhece que

não se extrai da doutrina, nem muito menos da jurisprudência, um conceito

preciso a respeito das normas gerais, porque esse tipo de noção é daquelas

que contêm uma considerável zona de indeterminação, aclarável apenas

pelo aplicador da lei, no deslinde de casos concretos, mas é seguro dizer que

o conceito a ser adotado certamente não faculta ao legislador federal a

regulação exaustiva da matéria, posto que importa em circunscrever as

normas federais ao campo da generalidade, dos princípios básicos ( Netto

(1999, p. 131).

Desenvolvendo o tema, acrescentamos que as normas gerais são diretrizes

para legislar, são comandos de orientação para o legislador local. Assim, as normas

que detalham e minudenciam todos os aspectos de uma questão, sem deixar

nenhuma margem para que o legislador local crie direito na atenção às suas

peculiaridades, seguramente não são normas gerais. Netto (1999, p. 133) utiliza uma

metáfora que define muito bem o conceito de norma geral: “A norma geral federal,

melhor será dizer nacional, seria a moldura do quadro a ser pintado pelos Estados e

Municípios no âmbito de suas competências”.

A esse respeito lembramos que os quatro parágrafos do art. 24 da Constituição

Federal indicam que os Estados poderão legislar sobre todos os assuntos ali

relacionados, de forma conjunta com a União, onde esta deverá se limitar a editar

preceitos ou normas gerais que alcançarão a conduta de todos os seres humanos no

território nacional, cabendo aos Estados a faculdade de legislarem supletivamente

(suprindo a ausência de legislação nacional) e complementarmente (adicionando

pormenores à legislação nacional).
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A discussão jurídica aqui exposta abre espaço para longos embates. Como esse

não é o tema específico de nossa monografia, não vamos nos aprofundar no mesmo.

Entretanto, a colocação geral dessa questão jurídica é o fundamento para que

possamos pensar sobre o contexto atual no SUS. Consideramos que a esfera federal

tem extrapolado, e muito, no lançamento de suas normas gerais ao longo dos anos. As

sucessivas normas operacionais do Ministério da Saúde, complementadas pelas

portarias com regulamentação detalhada dos diversos aspectos em cada área temática

e que geralmente condicionam o recebimento dos recursos financeiros ao seu fiel

cumprimento, amarram completamente a atuação de Estados e Municípios.

Seguindo essa linha de raciocínio, diversos autores consideram que houve

certo esvaziamento no papel do gestor estadual do SUS em decorrência da excessiva

formalização empreendida pelo gestor federal, baseada num modelo centralizador de

tomada de decisão. Nos termos de Carvalho (2001), as NOBs e outras portarias do

Executivo Federal se detêm em regulamentações excessivas e minuciosas de questões

que não precisariam ser regulamentadas. Na hierarquia das leis temos na

Constituição Federal os princípios básicos do SUS, explicados pela Lei Orgânica da

Saúde (Leis nos 8.080, de 1990 e 8.142, de 1990) e atualmente já complementadas

com outras tantas. Para fazer a operacionalização dessas leis, utilizam-se decretos e

portarias. As NOBs, entretanto, não se enquadram em nenhuma dessas categorias,

constituindo-se em “penduricalhos” de portarias, de natureza subserviente às leis

(Carvalho, 2001), cuja finalidade seria definir os objetivos e as diretrizes estratégicas

para o processo de descentralização, operacionalizando as relações entre as esferas de

governo.

A normatização desenvolvida pelo governo federal denota uma cultura de

governo autoritária e centralista. Segundo Misoczky (2003, p. 343), o período de

governo que vai de 1995 até 2002 enfatizou, no campo da saúde, a centralização
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decisória e a clara separação operacional entre o subsistema de atenção básica e o de

média e alta complexidade. Nos termos da autora, “essa concepção, defendida pelas

agências internacionais de apoio técnico e financeiro, começa a ser implantada a

partir da NOB/96 e avança na NOAS/01”. Analisando as normas supracitadas,

observa-se que há clara intenção de reforçar a capacidade de indução e controle das

mudanças no funcionamento do SUS pelo nível federal, por meio dos mecanismos de

financiamento que disciplinam as gestões municipais. Esse contexto caracteriza a

prática da “descentralização tutelada” (Misoczky, 2003), que “conserva o traço

central e estrategicamente dominante de operar a política de saúde através do seu

financiamento, traduzindo-se num constrangimento para o pleno exercício da

autonomia local”. Podemos dizer que esse processo iniciou-se com a NOB/96, que

redefiniu funções dos níveis de governo e fragmentou a gestão do sistema segundo

níveis de complexidade tecnológica e de assistência, tirando do gestor local o poder

de decisão sobre determinadas áreas do sistema.

Desde a primeira norma operacional lançada pelo Ministério da Saúde,

notamos a coexistência de dois mecanismos de gestão. O primeiro constitui-se no

subsídio à demanda através de um sistema de pré-pagamento “per capita” aos

Municípios. O segundo caracteriza o subsídio à oferta por meio da remuneração por

produção ou procedimento.

Isso se preserva na NOAS/01 (...): a atenção básica ampliada mais a média

complexidade configuram o subsistema de entrada e controle (pré-

pagamento “per capita”), enquanto os demais níveis de atenção compõem o

subsistema de referência ambulatorial e hospitalar (remuneração por

procedimentos) (Misoczky, 2003, p. 343).

Para Barros, citado por Misoczky (2003), a NOAS/01 consolida o processo de

recentralização, no qual os recursos são todos centralizados e fatiados: os Municípios

que recebem os recursos, mesmo estando em gestão plena, têm que se submeter a
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vários comandos do MS e, além disso, esses recursos são incomunicáveis. A NOAS/01

acrescenta à hierarquia dos níveis de atenção a hierarquia dos lugares, concebendo a

região como sistema funcional. Ao impor a hierarquia e a centralidade, nega-se a

possibilidade de reconstrução da malha territorial de acordo com os que nela vivem.

De modo autoritário e centralizador, o governo federal impõe às populações locais e

aos seus governantes uma estratégia de estruturação territorial que impede ações

compatíveis com necessidades desiguais, de diferentes locais e grupos populacionais,

ignorando a interdependência entre os múltiplos atores presentes no campo, tais

como os demais entes federados, os prestadores de serviços, as organizações da

sociedade, entre outros.

A excessiva normatização, rígida e burocrática, faz com que Municípios e

Estados tenham que obedecer a inúmeras regras de uso dos recursos e de prestação

de contas. Por exemplo: não se pode usar recursos dos convênios para pagamento de

pessoal, a não ser de forma terceirizada. Além disso, o repasse de recursos de maneira

fragmentada e “carimbada” (cada recurso liberado só pode ser usado para aquele fim

específico a que foi destinado) não disponibiliza verbas globais para serem utilizadas

de forma livre com base em planejamento local e avalizado pelo Conselho de Saúde,

ferindo, de certa forma, a autonomia dos Municípios. Dito de outra forma, na medida

em que o governo federal, que controla o maior aporte de recursos destinados à

saúde, impõe exigências pormenorizadas aos Municípios e obriga-os a contabilizar

seus procedimentos (pagamento por produção) e a alimentar mensalmente os bancos

de dados padronizados para que recebam a parte que lhes cabe dos recursos,

compromete-se a autonomia e a possibilidade de adequação da assistência à

realidade local. Por exemplo, mesmo em um Município onde a dengue esteja

controlada, a vigilância epidemiológica continuará fazendo diversos procedimentos

relativos à dengue para alimentar o banco de dados e garantir o recebimento de
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recursos, pois, caso não faça assim, terá esses recursos cortados. É aí que começam as

distorções, pois, muitas vezes, os Municípios alimentam os bancos de dados com

informações falsas, o que impossibilita a realização de um planejamento adequado.

Completando o exemplo, o dinheiro que entra no Município para ações em

epidemiologia só pode ser gasto em epidemiologia, ainda que a maior necessidade do

Município, naquele período, seja na área de vigilância sanitária. Ou seja, não há

liberdade para que o Município faça um diagnóstico e defina suas prioridades no

momento, permitindo a adequada aplicação dos recursos e a devida prestação de

contas posterior.

Além disso, as mudanças freqüentes e a densidade e a complexidade dos

dispositivos das normas geram certo desencanto. Segundo Goulart (2001, p. 297),

“mesmo pessoas experimentadas nas áreas jurídica e administrativa (...)

manifestam-se por vezes surpresas e até confusas com o grau de obscuridade e de

detalhismo com que tais peças (normas) são apresentadas ao público”.

Em um país com as dimensões do Brasil, rico em desigualdades sociais, com

características regionais extremamente diferentes, o Ministério da Saúde lança

programas e padrões de atendimento de maneira uniforme, a serem implementados

em todo o território nacional para que os Municípios, comprovando a implementação

dos mesmos, recebam seus recursos. Consideramos que aí está um dos equívocos que

impedem o avanço na consolidação do SUS, pois os Municípios que não adotam os

programas padronizados de maneira centralizadora pelo Ministério da Saúde acabam

sendo penalizados ou desenvolvem os programas de forma ineficiente por não

corresponderem à prioridade local.

Segundo Carvalho (2001), o Ministério da Saúde editou, no fim de 1997 e

início de 1998, um conjunto de portarias que alterou profundamente a NOB/96,

desrespeitando o posicionamento das instâncias colegiadas de decisão legalmente
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constituídas (a CIT e o Conselho Nacional de Saúde - CNS), demonstrando, mais uma

vez, a tendência recentralizadora e totalizante da equipe que comandava o Ministério

da Saúde na época. O mesmo autor cita, como exemplo, o caso das normas e

diretrizes do Programa Agente Comunitário de Saúde – PACS- e do Programa Saúde

da Família - PSF. A normatização dos programas fecha a possibilidade de

regulamentação dos similares do PACS/PSF, visto que define inclusive a composição

das equipes e detalha o que deve ser considerado para efeito de remuneração:

somente quem adotar o modelo do pacote será remunerado. Conforme comentário do

autor, “quem tiver os serviços sob outra ótica de eficiência não será aquinhoado com

nenhuma benesse financeira do MS”.

O paradoxo está, portanto, no fato de que é impossível conciliar a verdadeira

descentralização (multigovernamental e multisetorial) com ações padronizadas

baseadas em papéis e normas, fundamentadas em programas normativos

verticalizados e sujeitas a controle eminentemente formal, desrespeitando as

peculiaridades locais. O convívio com essa incoerência leva, muitas vezes, a gestões

autoritárias ou omissas, quase “pro forma”, obstruindo a possibilidade de análise da

realidade local e da operatividade do sistema, única maneira de atingir a eficácia

desejável.
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3. O PAPEL DO ESTADO E O RESGATE DE SUAS COMPETÊNCIAS: UMA

LEITURA INSPIRADA NA CONJUNTURA DE MINAS GERAIS

3.1. O PAPEL DO ESTADO E O RESGATE DE SUAS COMPETÊNCIAS

Conforme visto anteriormente, segundo a Lei no 8.080, de 19/9/90, que dispõe

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização

e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, são

diretrizes do SUS a descentralização político-administrativa, com direção única em

cada esfera de governo (art. 7o, IX), com ênfase na descentralização dos serviços para

os Municípios e com a regionalização e hierarquização da rede de serviços. Trata-se,

aqui, de priorizar a atenção básica, preventiva, em todos os Municípios e garantir,

para aqueles locais onde não há equipamentos e/ou profissionais para atender à

média complexidade (especialidades médicas e exames de maior precisão, entre

outros) e alta complexidade (internações, entre outros), que seus munícipes tenham

um outro Município próximo e melhor equipado como referência para onde serão

encaminhados e onde serão tratados nesses casos. Ou seja, a rede de serviços seria

organizada pela hierarquia dos níveis de atenção (baixa, média e alta complexidade) e

seria subdividida em regiões de saúde nas quais um Município-pólo funcione como

referência para os demais. Já a Lei nº 8.142, de 28/12/90, trata da participação da

comunidade na gestão do SUS por meio da realização de Conferências de Saúde e da

criação de Conselhos de Saúde e estabelece a necessidade de criação dos Fundos de

Saúde para o recebimento dos recursos destinados ao setor. Nesse contexto, o Estado

teria, em tese, papel fundamental na coordenação e avaliação da rede hierarquizada

de saúde, na prestação de apoio técnico e financeiro aos Municípios e na

regulamentação supletiva das ações de saúde. Porém, Netto (1999, p. 117) nos adverte
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que “em face da expansão das competências legislativas da União, o resíduo de

competências deixado para os Estados-membros pouco representaria em termos de

inovação da ordem jurídica”, chegando a ser difícil apontar tema legislativo sobre o

qual pudessem editar regras jurídicas autônomas.

Apesar disso, entendemos que a implementação da NOAS/01 representa uma

oportunidade para que o Estado reassuma a coordenação da política de saúde,

intermediando a relação entre os Municípios e avaliando o funcionamento da rede

regionalizada. Como já vimos no item 2.4, a NOAS/01 visa a promover maior

eqüidade na alocação de recursos e no acesso da população às ações e serviços de

saúde em todos os níveis de atenção e, para que isso ocorra, o Estado deve instituir o

Plano Diretor de Regionalização – PDR. Nesse processo, cabe ao gestor estadual

coordenar a discussão entre os gestores municipais de cada região até que sejam

definidos, em comum acordo, os Municípios que funcionarão como referência para os

demais. O gestor estadual, com base em seu banco de dados e nessa discussão, deve

propor um plano de regionalização da atenção à saúde. Esse plano deve ser

modificado quando necessário, sempre com a supervisão do gestor estadual, que

também se encarregará de reavaliá-lo periodicamente. Após a definição dos módulos

assistenciais, dos Municípios-sede e dos Municípios-pólo, a Secretaria de Estado da

Saúde/gestor estadual deverá elaborar o Plano Diretor de Investimentos – PDI. O

PDI destinará recursos para a melhoria do atendimento e para a compra de

equipamentos nos Municípios que assim o exigirem em função de suas novas

atribuições como sede ou pólo.

A pactuação entre os Municípios para que o mais equipado e com mais oferta

de serviços possa atender à demanda daqueles com menos recursos e serviços

também deve ser coordenada pelo gestor estadual, por meio da Programação

Pactuada e Integrada – PPI. À Secretaria de Estado da Saúde também cabe



43

acompanhar e controlar a efetivação das pactuações e dar o suporte técnico e

financeiro em caso de defasagens ou demandas não previstas com as quais arquem os

Municípios. Ou seja, a Secretaria de Estado da Saúde passa a funcionar como

retaguarda para que os Municípios possam ousar na construção de um sistema

resolutivo e funcional de atenção à saúde.

Consideramos, por fim, que a NOAS/01 permite que o Estado reassuma

ativamente suas prerrogativas na supervisão, na avaliação, no controle, no fomento

da política de saúde pública e na regulamentação supletiva das ações de saúde.

3.2. UMA LEITURA CRÍTICA DA POLÍTICA OBSERVADA EM MINAS GERAIS

Podemos dizer que nosso Estado ainda não assumiu plenamente as funções de

coordenação e de regulação da rede de saúde inserida em seu território, embora

venha melhorando sua capacidade de planejamento e de regulação dos prestadores.

Os critérios adotados para a distribuição de recursos entre os Municípios, por

exemplo, ainda são pouco explícitos, o que muitas vezes gera forte competição e

prejudica a integração entre os gestores. Além disso, como o financiamento é em

grande parte vinculado à série histórica de gastos e de produção e à capacidade

instalada de cada Município, as regiões mais desenvolvidas acabam recebendo mais

recursos (Souza, 2001, p.452). Embora saiba que cabe a ele diminuir as

desigualdades regionais, o gestor estadual não tem conseguido operacionalizar esse

comando.

Outro aspecto de difícil solução para o coordenador estadual é a hegemonia do

modelo médico-assistencial privatista que persiste até hoje, representado pelos

prestadores privados de saúde conveniados com o SUS. Muitas vezes são os

prestadores de serviços que impõem sua oferta ao sistema, ao invés de pactuarem



44

com base nas necessidades de saúde identificadas pelos gestores. Os prestadores

privados de serviços sabem que o SUS depende imensamente deles e, por isso,

conseguem impor condições de negociação sempre a seu favor. Isso dificulta o papel

do gestor estadual na priorização das intervenções e na reorganização da rede de

unidades, perpetuando as iniqüidades distributivas e a ineficiência alocativa.

O planejamento e a organização funcional do sistema também precisam ser

melhorados. Embora a PPI venha acontecendo em Minas Gerais, sua implementação

tem sido pouco efetiva e ineficaz. Ao acompanhar as negociações da PPI, realizadas

sob a coordenação da Secretaria de Estado da Saúde em 2003, observamos que vários

Municípios se recusam a pactuar sua oferta de serviços. Isso ocorre por dois motivos

principais. Em alguns casos, o gestor municipal está desinformado sobre o processo

de regionalização e sobre a lógica da própria PPI. Em outros casos, como

historicamente diversos Municípios já se comprometeram a ofertar serviços a outros,

assim o fizeram e não receberam a devida contrapartida financeira, eles agora não

querem correr esse risco novamente. Em geral, não há grande confiabilidade nos

acordos feitos na PPI.

Apesar do empenho da Secretaria de Estado da Saúde, o instrumental

operacional utilizado para referências intermunicipais tem sido insuficiente para

garantir o acesso a toda a população. Mesmo fazendo os cálculos de oferta e demanda

de serviços com base nos bancos de dados do DATASUS e na capacidade real

instalada em cada Município, sempre ocorrem “erros” no fluxo real de atendimentos

entre os Municípios (por exemplo, um Município se propôs a atender n usuários de

outro Município e, de fato, atendeu n+100). As adequações deveriam ser feitas

permanentemente para agilizar a solução dos impasses e garantir o acesso em toda a

rede. Entretanto, a falta de prática no processo de pactuação, a burocracia e os



45

obstáculos orçamentários fazem com que as revisões da PPI sejam extremamente

lentas e defasadas.

As limitações apontadas podem levar a conseqüências indesejáveis, como a

incorporação tecnológica irracional e a ocorrência de barreiras de acesso a residentes

em outros Municípios. Porém, mesmo detectando a necessidade de fortalecimento da

Secretaria de Estado da Saúde na sua capacidade gestora e na sua função reguladora,

não podemos deixar de reconhecer os avanços obtidos. Em Minas Gerais a elaboração

do PDR ocorreu a partir da discussão exaustiva em cada região até que se chegasse a

um consenso. Todos os gestores municipais foram convidados a participar, houve boa

receptividade para a discussão das peculiaridades locais e as instâncias de

participação e controle social foram ouvidas. Ou seja, mesmo implicando em mais

trabalho, o PDR não foi elaborado ou imposto de cima para baixo. Acrescente-se que

o Estado enfrenta atualmente uma grave crise financeira e nesse contexto, mesmo

com muita vontade política, fica difícil implementar totalmente a regionalização, pois

ela implica em gasto adicional de recursos para o custeio da expansão da oferta.

Mesmo assim, o Estado reservou recursos para a melhoria dos hospitais de referência

em diversas regiões, o que contribui em muito para o funcionamento da rede

regionalizada e hierarquizada.

Há que se registrar também que, como nos lembra Souza (2001, p. 455),

as normas por si mesmas não resolvem todos os conflitos de interesses

legítimos dos atores relacionados ao processo de gestão do SUS. Além

disso, a implementação das políticas de saúde, assim como das demais

políticas públicas, é freqüentemente tensionada pela existência de

interesses particularistas que podem colidir com o interesse público.

Finalizando, entendemos que mesmo com as adversidades presentes o gestor

estadual vem, ao longo dos últimos anos, qualificando e reorientando seu papel para

a formulação de políticas, o planejamento estadual, a coordenação e a regulação
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intermunicipal, o controle e a avaliação das ações de saúde e a capacitação e o apoio

técnico aos Municípios.

Por outro lado, não podemos nos furtar a observar certa retração na atuação

do gestor estadual do SUS em Minas Gerais no aspecto financeiro. Observando o

percentual de gastos no setor saúde nas três esferas de governo, percebemos que o

Estado geralmente é o que menos investe. Segundo Roque (2002, p.148),

a maior parcela do gasto público é de origem federal. Isso é decorrência do

centralismo do modelo brasileiro de tributação. Na medida em que a União

fica com a maior parte do ‘bolo’ fiscal, é natural também que se

responsabilize pela grande maioria dos encargos sociais.

Segundo a mesma autora, no ano de 1998 em Minas Gerais, por exemplo, tivemos

72% de participação federal na assistência à saúde e 28% de participação de recursos

próprios do Estado.

Além disso, com base nos demonstrativos da aplicação de recursos nas ações e

serviços públicos de saúde apresentados pela Contadoria-Geral do Estado de Minas

Gerais, podemos afirmar que desde 2000, nosso Estado não está cumprindo o

disposto na Constituição Federal, acrescentado pela Emenda nº 29, de 2000. No ano

de 2001, por exemplo, deveriam ser aplicados 8,25% das receitas correntes líquidas

do Estado na Saúde. O Estado empenhou orçamentariamente até mais do que isso,

mas não aplicou de fato o recurso financeiro. Cerca de 50% desse valor ficou em

“restos a pagar” para serem pagos em 2002. Grande parte desse recurso seria

destinado a inúmeros convênios feitos com prefeituras que viriam a garantir a

expansão da Atenção Básica. A receita do Estado em 2001 foi de aproximadamente

R$ 8.064.000.000,00. O Estado teria que gastar, no mínimo, 8,25% dessa receita

com saúde, o que corresponderia a R$ 665.333.000,00. No orçamento, foi autorizado

o crédito de R$ 749.029.480,00 para o setor saúde. Foram empenhados R$

715.000.000,00, equivalente a 8,87%. No entanto, cerca de R$ 315.000.000,00
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ficaram em restos a pagar para o ano seguinte, ou seja, não foram realmente

aplicados em saúde.

Em 2002, a receita prevista para o ano foi de R$ 8.290.577.389,00 e o Estado

teria que gastar, no mínimo, 9,50% dessa receita com saúde, o que corresponderia a

R$ 791.762.229,00. Entretanto, embora tenha recolhido R$ 8.450.316.273,55, o

Estado só gastou R$ 516.494.788,87 em saúde, o que corresponde a 6,11% do total de

recursos ordinários. Ou seja, novamente o dispositivo constitucional não foi

cumprido.

A Lei Orçamentária para 2003 prevê que a receita do Estado será de R$

8.159.294.215,00 e autoriza um gasto com saúde no valor de R$ 881.348.128,00,

correspondente a 10,8%, o que está em conformidade com a Emenda nº 29, de 2000.

Verificamos, porém, que até novembro de 2003 o investimento efetivo no setor saúde

foi de R$ 434.573.959,62, o que representa um gasto médio de 5,36%, bem abaixo do

percentual constitucional. Acrescentamos, ainda, que em reunião na Comissão de

Saúde da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Secretário de Estado

da Saúde admitiu publicamente que, em decorrência do déficit orçamentário, não há

recursos disponíveis para a aplicação do percentual constitucional no setor saúde em

2003.

Cabe ressaltar que o Conselho Estadual de Saúde hesitou em aprovar as contas

da Secretaria de Estado da Saúde relativas a 2001, mas a rejeição implicaria no corte

dos repasses de verbas federais para o Estado, o que iria piorar ainda mais a situação

da saúde em Minas Gerais. Então, na falta de uma alternativa melhor, as contas

foram aprovadas. Quando, em 2002, a Secretaria de Estado da Saúde solicitou a

habilitação de Minas Gerais na Gestão Plena do Sistema Estadual, o Conselho

concordou com a habilitação desde que o Estado se comprometesse a repassar os

recursos devidos, relativos a 2001, até o final do ano de 2002. A Portaria nº 2.181, de
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27/11/02, do Ministério da Saúde, habilitou Minas Gerais na condição de Gestão

Plena do Sistema Estadual sem que o Estado cumprisse o preceito constitucional.

Pelo exposto, mesmo levando em conta a situação de crise fiscal e de déficit

orçamentário, consideramos que o Estado não vem se empenhando o suficiente para

cumprir a determinação constitucional e investir o percentual mínimo na saúde. Há

que se ressaltar que essa nova exigência constitucional se insere num contexto maior

de mudanças na ordem institucional do país em busca de uma administração pública

racional e eficaz, que traz em seu bojo a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por outro lado, entendemos que o cumprimento de um dispositivo novo exige tempo

para que as esferas de governo se adaptem e que o momento atual reflete a transição

pela qual passa o nosso país como um todo.

3.3. A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E OS DESAFIOS DO CONTROLE SOCIAL

A Lei no 8.142, de 1990, trata da participação da comunidade na gestão do

sistema Único de Saúde e estabelece, no § 1º do art. 1º, que o Conselho de Saúde, em

caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão

homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.

A questão do controle social dá margem a diversas discussões. É positiva a

disseminação dos conselhos de saúde em todo o país e a ampliação de sua atuação.

Sabemos, entretanto, que muitas vezes esses conselhos funcionam apenas de maneira

formal para garantir o recebimento dos recursos e que os membros são escolhidos

pelos políticos dominantes em cada Município para perpetuar a ordem vigente.
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Portanto, o expressivo aumento no número de conselhos de saúde no país não

significa necessariamente que a consciência sanitária ou a compreensão da saúde

enquanto direito estão se consolidando em nossa sociedade. Vamos deixar, porém,

esse tema para aprofundamento em outra oportunidade e vamos nos ater aqui ao

papel desempenhado pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais no

controle social do SUS.

Consideramos que, além dos conselhos de saúde, a ALEMG também se

constitui em uma instância de controle social, na medida em que a Carta Mineira, no

inciso XXXI do art. 62, estabelece que compete privativamente à ALEMG fiscalizar e

controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Mais

especificamente, o inciso XX do mesmo artigo determina que cabe à ALEMG julgar,

anualmente, as contas prestadas pelo Governador do Estado e apreciar os relatórios

sobre a execução dos planos de governo.

Além disso, a Constituição Mineira, espelhando-se na Constituição Federal de

1988, atribuiu ao Poder Legislativo, entre outras, a prerrogativa de examinar e votar

os orçamentos. Entendendo o orçamento como um programa de ação do governo,

através do qual se destinam recursos para a solução dos problemas percebidos como

prioritários pela comunidade, podemos considerar a participação do Legislativo como

um instrumento que assegura o caráter democrático, que nos parece fundamental no

processo de planejamento e definição da aplicação dos recursos públicos.

Dessa forma, como o orçamento público vincula-se ao planejamento

governamental, o Legislativo pode exercer sua função fiscalizadora sobre os atos do

Executivo, assegurando uma participação relevante no processo de formulação e

implementação de políticas públicas e de alocação de recursos públicos.

Merecem ser citados, ainda, outros aspectos que ampliaram a possibilidade de

interferência do Legislativo na formulação e avaliação das políticas públicas: o poder
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de convocar autoridades, requisitar informação e realizar audiências públicas; os

poderes especiais de investigação das comissões parlamentares de inquérito; as

prerrogativas de acompanhamento e de fiscalização dos gastos públicos por parte das

comissões; a efetiva faculdade de emendar as proposições sobre planos e matérias

orçamentárias; o controle sobre certos atos do Executivo tais como empréstimos e

atos internacionais; a proibição de iniciar programas não incluídos na lei

orçamentária e de realizar despesas que excedam os créditos orçamentários ou de

realizar operações de crédito que ultrapassem as despesas de capital aprovadas no

orçamento.

Além dessas prerrogativas, temos, no campo específico da saúde, o comando

do art. 12 da Lei Federal nº 8.689, de 1993, que dispõe que o gestor do SUS em cada

esfera de governo apresentará, trimestralmente, ao Conselho de Saúde

correspondente e em audiência pública nas Câmaras de Vereadores e nas

Assembléias Legislativas, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado

contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as

auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e a produção

de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada.

Cumprindo essas atribuições, a Comissão de Saúde da ALEMG vem

sistematicamente chamando o gestor estadual a prestar contas sobre sua atuação e a

comprovar a aplicação do percentual constitucional no setor saúde.

Além disso, a Comissão de Saúde realiza com freqüência debates sobre temas

polêmicos em saúde, sobre denúncias a ela apresentadas, sobre a legislação, entre

outros. Para esses debates são convidados especialistas, profissionais de saúde,

usuários, ONGs, representantes do governo, pessoas envolvidas com os temas, etc.

A ALEMG vem realizando também diversos eventos abertos ao público, como

seminários e fóruns técnicos sobre temas específicos da saúde, tais como Violência e
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Saúde, Direitos do Idoso, Segurança Alimentar, Programa Saúde da Família e outros,

que funcionam como caixa de ressonância para que os assuntos sejam divulgados e

discutidos mais amplamente em toda a sociedade.

No entanto, o exercício da função fiscalizadora do Poder Legislativo, que se

constitui no acompanhamento da execução e na cobrança de resultados das políticas

públicas estabelecidas pelo Poder Executivo, ainda deixa a desejar. Nesse sentido,

entendemos que “a avaliação de políticas públicas constitui um eixo estruturante das

atividades parlamentares, porque congruente com a missão e vocação institucional do

Legislativo e afinado com as circunstâncias atuais da política” (Andrade, 1996, p. 16).

Torna-se, então, fundamental observar os resultados das ações administrativas,

detectar o que não funciona e por quê, com o objetivo de subsidiar o planejamento

para a adequada alocação dos recursos públicos. Porém, mesmo que sua atuação não

desencadeie medidas práticas de imediato, a ALEMG vem cumprindo importante

papel como fórum de discussão de questões fundamentais na saúde e como porta de

entrada para reivindicações e denúncias de diversos atores sociais no campo da saúde

em geral.

Consideramos também que, em nosso país, o orçamento não recebe a devida

atenção por parte da sociedade, dos órgãos públicos e da comunidade política. A

solução dos problemas econômicos e sociais muitas vezes é prometida de maneira

mágica, sem se discutir o volume e a destinação dos recursos. A sociedade brasileira

tem demonstrado, de diversas maneiras, a sua descrença nas instituições políticas.

Este momento de descrédito, no qual se reúnem esforços para delinear um novo

papel para o Estado, se, por um lado, apresenta dificuldades, por outro lado pode ser

a oportunidade adequada para que o Poder Legislativo assuma também um novo

lugar junto à sociedade, exercendo a função fiscalizadora que lhe é assegurada no

texto constitucional. O desafio que se apresenta no momento é, portanto, criar as
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condições necessárias para dar suporte ao acompanhamento e controle dos atos do

Poder Executivo, colaborando, de maneira democrática, para que o desenvolvimento

econômico caminhe junto com a redução das desigualdades sociais.
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4. CONCLUSÃO

Tendo em mente o caminho percorrido até aqui, tecemos agora algumas

considerações a respeito da descentralização e do papel do Estado na consolidação do

SUS.

Apesar dos muitos problemas que ainda estão por se resolver, é inegável que a

descentralização já trouxe significativas mudanças para o país. No que se refere à

política de saúde, notamos que, embora haja atropelos, o sistema tem priorizado as

ações preventivas e cresce entre os profissionais a consciência da importância do

olhar atento para a realidade local. Lembremos, ainda, que o espaço aberto à

participação das comunidades locais na gestão do sistema propicia, ainda que

lentamente, uma mudança cultural rumo a uma sociedade civil mais ativa na

construção do nosso Estado Democrático de Direito.

O princípio da descentralização é reafirmado ao longo de todo o texto

constitucional, mas o tipo de colaboração entre as esferas de governo e os

mecanismos de transferências de recursos não foram devidamente delimitados de

imediato, o que dificultou a efetivação das descentralizações. Considerando que a

outorga de competências implica em atribuição de encargos e em necessidade de

realizar despesas, a indefinição ou a superposição de competências entre os três

níveis governamentais levou a certa irracionalidade na formulação e implementação

das políticas públicas e na alocação de recursos. Em outras palavras, a Constituição

de 1988 conferiu maior autonomia a Estados e Municípios e apontou genericamente

as diretrizes da descentralização dos serviços, mas não definiu claramente, de início,

as competências de cada esfera de governo e os mecanismos de transferências de

recursos, comprometendo a descentralização. Com o desenvolvimento do processo de

descentralização do SUS esses mecanismos foram definidos. Porém, a distribuição
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fragmentada de recursos condicionada ao cumprimento de requisitos formais e de

um modelo de atenção pré-definido pelo gestor federal comprometeu, e muito, a

autonomia e a consolidação dos sistemas estadual e municipais de saúde.

Alguns federalistas parecem crer que o governo central deveria ter poucas

atribuições, cabendo-lhe papel secundário limitado à supervisão da vida nacional,

buscando assegurar aos Estados o máximo de competências. Na prática, no entanto, a

questão não se mostra tão simples assim. A descentralização não deve esvaziar as

funções dos níveis centrais do governo, pois, sem a devida coordenação, supervisão e

assessoria técnica dos mesmos, o processo descentralizador pode levar a efeitos

contrários àqueles pretendidos pela democratização da gestão das políticas públicas,

fragmentando-as ainda mais e aumentando as desigualdades quanto ao acesso e à

qualidade na prestação de serviços.

A nível estadual, caso os Estados, pressionados por suas dificuldades fiscais e

financeiras, entreguem os Municípios à sua própria sorte, atribuindo a eles a gestão

de seus serviços de saúde, por exemplo, sem que tenham ainda a capacitação

institucional para tanto e sem a garantia de assessoria técnica, os resultados podem

ser os piores. Ocorre, nesse caso, que os Municípios maiores, que geralmente têm

melhores condições financeiras e técnicas, tendem a conseguir impor melhores

condições ou prazos para a municipalização, ao passo que os Municípios menores e

mais dependentes das transferências estaduais e federais muitas vezes não

conseguem adequar o processo de municipalização a suas condições e interesses.

Infere-se daí que, além de equacionar as relações intergovernamentais verticais entre

União, Estados e Municípios, a descentralização implica também em uma

reformulação das relações horizontais entre os Municípios, visto que a desigualdade

na prestação dos serviços leva à polarização da mesma em alguns Municípios, que

acabam se sobrecarregando.
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Dessa forma, apesar de o cerne da descentralização apontar para os

Municípios, o papel dos Estados-membros é fundamental para que tal

descentralização não acarrete problemas de coordenação, qualidade e eqüidade na

prestação dos serviços. No entanto, a observação dos fatos parece mostrar que o

Estado-membro, ao abandonar seu antigo papel de executor de ações voltadas para o

atendimento da população e de contratante de serviços privados, ainda não conseguiu

se adequar totalmente ao seu novo papel de coordenador, articulador e regulador de

seus sistemas de saúde intermunicipais ou regionais. Parece fazer sentido, então, o

argumento bastante difundido de que a autonomia dos Municípios enfraqueceu o

papel dos Estados-membros. O longo caminho já percorrido na descentralização da

política de saúde encontra agora mais um desafio a enfrentar: fazer com que os

Estados-membros percebam e assumam seus lugares de gestores do SUS no âmbito

de seus territórios. Cabe ao Estado-membro coordenar, acompanhar e avaliar o

sistema de saúde estadual, reduzir as desigualdades regionais, apoiar os Municípios

na capacitação para assumirem a gestão de seus serviços, e promover a integração

entre os Municípios.

Outra questão bastante pertinente trata das restrições decorrentes da

setorialização das políticas públicas por áreas de conhecimento ou especialização.

Conforme salienta Inojosa (1997, p. 4), a inovação e o avanço trazidos pelo conceito

ampliado de saúde, enquanto bem-estar físico, mental e social, parecem estar

comprometidos pela lógica organizacional do aparato governamental que propõe

políticas públicas separadas em áreas tais como saúde, educação, saneamento,

habitação, assistência social, etc. As políticas isoladas são incapazes de promover

ações articuladas voltadas para um ideal amplo de desenvolvimento social e acabam

por disputar recursos e fragmentar suas práticas. Muito nos impressionou a

alternativa sugerida pela autora: substituir a segmentação das políticas setorializadas
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por um recorte local, ou seja, para cada área geograficamente delimitada haveria um

órgão gestor intersetorial voltado para o atendimento integral dos cidadãos inseridos

em seus contextos sociais específicos, com peculiaridades próprias. Entre os

estudiosos do SUS e os profissionais de saúde já há uma percepção clara sobre essa

questão, tanto que há projetos-piloto de implantação dos chamados Municípios

Saudáveis. Essa proposta sugere a criação de Municípios Saudáveis a partir de um

pacto social entre as autoridades, as instituições e a população, investindo em

qualidade de vida para aperfeiçoar o meio ambiente físico, social e cultural. Considera

fundamental a formulação de políticas intersetoriais para garantir a saúde como um

todo, entendendo que o que se faz na agricultura ou no desenvolvimento social, por

exemplo, tem repercussões na saúde. Entretanto, não temos tradição histórica e

cultural em trabalhar de maneira intersetorial.

Analisando a trajetória de construção do SUS durante esses 15 anos,

percebemos que talvez não tenha corrido o tempo suficiente diante das mudança

necessárias para sua consolidação, mudanças essas que envolvem aspectos

institucionais e culturais profundamente arraigados. Essa trajetória não tem se

desenvolvido de maneira linear, pois o movimento político e social em que o SUS se

insere gera vários descompassos, sem falar das constantes alterações nas

normatizações do setor. A crise no SUS decorre, em grande medida, das dificuldades

que a Federação atravessa em busca de seu equilíbrio institucional e, como toda crise,

evidencia os problemas e é sofrida, mas, por outro lado, permite o surgimento do que

é novo e criativo, desencadeia movimentos em busca de uma sociedade que seja

realmente livre, justa e solidária.

Podemos dizer que atualmente as principais metas a serem perseguidas para a

consolidação e o aprimoramento do SUS seriam a busca da superação das

desigualdades regionais objetivando a eqüidade na prestação dos serviços, a
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ampliação da coordenação entre os níveis de governo e a capacitação técnica de cada

um deles visando à melhoria na qualidade dos serviços, o fortalecimento dos

conselhos de saúde, a consolidação do caráter público da gestão do sistema e a

retomada do papel do Estado no SUS, para torná-lo agente ativo na supervisão,

avaliação, controle e fomento da política de saúde.

Para que isso se concretize, como sugere Goulart (2001, p. 297), não basta ter

boas normas, “é preciso também dispor de processos de divulgação, de persuasão e

de construção permanente de consensos”. Diante do enorme desafio de reconstrução

do SUS, talvez fosse melhor conduzir as transformações de forma mais modesta e

realista, com base em compromissos mais pontuais, valorizando os processos

criativos locais e as inovações resultantes e difundindo as experiências positivas. O

certo é que muito ainda temos a caminhar em busca da melhoria do SUS e do

cumprimento de seus princípios básicos. Finalizamos, então, com as palavras de

Goulart (2001, p. 298): “Por um SUS fundado em pactos, em jurisprudência

descentralizada e em negociação entre gestores, com menos normatização rígida,

burocrática e complicada no futuro!”
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