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o Estado que temos e os turnos que quetemos.

Contribuição para posicionamento com os novos governos:

federal e estaduais

lhe State lOe have and the courSfS lOe UJllnt.
Contribution positioning to new govemments: federal and state

Nelson Rodrigues dos Samos 1
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COll<uhor do CO,,=01<; ".""id~JU~do

l<li....
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RESUMO Dentre os obs/dculos à implementação do SUS que se tomaram

vúiveú /lOS seuJ 20 aIlOS, o fil/m/damemo, a relaçiio público-privaM e o

gerendamento público da preslação de serviços, cujos desvios de rumos crê

refletir o colljUlll0, o autor propóe medidtlS concretllJ de retomada de rnmos.

A seguir, conrextualiw a po1ftiCtl pública de saúde dominante, no limite

da sua vivênda e reflexões acumuladas em militância nessa pol/tica pública,

convidando, por isso, à continuidade do debate.

PAlAVRAS-CHAVE: Política de Saúde; Políticas Públicas; Rumos do SUS.

ABSTRACT Among rlJe obstac/es to imp/ement the Braziliall Unified Het1It/J

Sysrem (.5US, auonyms in Porruguese), w/JicIJ halle became vúible /hroughout

Ífs 20 years, fil/and/lg. public-private relatio/lsbip, and public managemelll

of lhe provisiol/ ofservices, wlJose dnáatiom ofcourse is believed to reJlect the

o/leral/ situarion, the aurhor proposes concreu met1sures to resume the courses.

Furtbermore, lu contextualizes tlu dominam public health poliey, tU tlu rop of

bis experiences a"d reJlectiolls aeeumulared in fightillg ftr sueb public policy;

r1urefim:, promoting continuous debtlte.

KEYWüROS: Health Policy; Public Polides; Brou/ian Nadonal HealtlJ

Systetn Courses.
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1. NOSSA rOLÍTlCA rÚBLICA DE SAúDE,

NOVOS RUMOS?

J. J - QUdl/to no 511bjillfl/lciflml!IIfO público do

sistema público

A esfcrn federal vem de mooo constatado relr:J.jn~

do proporcionalmente sua parcela no financiamento

público da saúde. Esta retraçâo tornou~se mais explícit:l.

:J. partir de 1990, após:1 Constituição e:1 Lei Orgânica

da Saúde, maS iniciou já nos anos 80, simultaneamente

ao imenso crescimento das responsabilidades munici~

pais em saúde na época, seguido após pelos estados. Em

1980,75% do financiamento pllblico cra de origem fc.

deral e 25% de origem municipallesradual. Em 2008.

somente 46% Cr:l de origem fedcr:lJ e 54% de origem

municipal/estadual (27,5% municipal e 26,5% esta~

dua1), enquanto a participação na arrecJ.dação uihud.

ria é de 60% para a esfera federal, 24% para a estadual

e 16% pam a municipal. No primeiro ano da aplicação

da EC-29 (2001), a média nacional dos municípios

já cheg<lva ao mínimo de 15%, em 2008 em 19,5% e

hoje por volta de 22%, o que significa 10 bilhões anu~

ais além do mínimo consütucional. Os estados estavam

em 2007 com média nacional pouco acima de 11%

cm rel:l.Ç:Ío ao mínimo constirucion:l.l de 12%; II deles

com 12% ou pouco mais, 9 deles elllre 9% e 12%, e 7

entre 3.5% e 9%. A esfer<l fedef3l em reuação freme

ao crescimento populacional e à inflação.

Sob ouuo ângulo, a parcela federal passou a ter

sua p:l.rricip:l.ç:lo reduzida dentro d1 receita corrente da

União, p:l.radoxalmemc ao crescimento dessa receita:

de 1995 a 2004, enqual1lo a receita correllle cresceu

de 19,7% para 26,7% do PIB, a panicipação do or

çamento do Ministério da Saúde na receita corrente

Cliu de 9,6% par.'! 7,5%. Esta retraçáo prosseguiu após

:l. EC..-29/2000. quando o governo federal pressionou

e definiu as parcelas municipal e estadual com base

em porcemuais mínimos das suas arrecadações (I5%

e 12%), mas recusou esse critério par<l si, impondo a

variação nominal do PIB do ano anterior. cujo porcen~

tual perde para o crescimento populacional e a inflação

residual. Prossegue até agor<l, com a pétrea recusa da

área econômiCl de regulamentar a EC-29 com base em

porcentual da arrec:J.dação federal, que nada mais seria

que reromar sua responsabilidade constitucional já as~

sumida pelos municípios e a maioria dos estados. Por

consequ~ncia, nosso país permanece entre os piores fi~

nanciamel1los públicos do planeta: somel1le 3,74% do

PIB. somcnte 440/0 do financiamcnto [Oral c somcn

te 340 dólares padronizados internacionalmente. por

habitante/ano, enquanto em todos os países europeus,

Can:l.dá e vários outros, são em média, respecriv:l.~

meme, 7/8%,80% e 2.000.

É dc rcssaltar quc o subfinanciamcnto fcderal do

SUS é constame e gr<ldativo nos 20 anos deste siste

ma público. Entre 1998 e 2010 (12 anos), os g:lStOS

federais com assistência de média e alr:l. complexidade

do SUS crescer<lm 6 vezes, ainda abaixo do crescit1len~

to inflacionário e populacional nesse período. mas os

gastoS com atençáo básica iI saúde crescer<lm somente

3 vezes. Os repasses feder<lis aos municípios para aten~

ção básica (piso fixo e pisos variáveis) representam hoje

valores reais que oscilam elllre 20% e 30% dos valores

do 1998.

1.2 - Qlta11lo à rl!/afiio I!//tn pllblil:o I! privado

É de reconhecimento geral a indefinição, baixa

c1are'"la e muitas Ve'"lCS o Obscur<ll1lismo e promiscui~

dade predatória da relação entre público e privado em

nosso sistema público de saúde. senão vejamos:

Em primeiro lugar. temos que, a partir de 1990,

a área econômica vem elevando, ininterruptamente•
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subsídios públicos (di retas e indiretos) ao mercado

de planos e seguros privados de saúde. Estes subsí

dios incluem a) isenção uibutária a hospitais priva

dos terciários credenciados por opemdoras de planos

privados e a indústria farmacêutica, b) a participação

do orçamento público. incluindo as estatais, no fina.n~

ciamento de planos priv:ldos :lOS servidores públicos,

c) as deduçóes no IRPF e IRl'J dos consumidores de

serviços privados de saúde, e d) o não ress:lrcimento

d:ls opemdoms privadas previstOs na Lei nO 9656 de

1998. O valor total desses subsídios corresponde hoje

a mais de 20% do fatummento :lnual do conjunto de

[Odas as operadoras privadas de planos e seguros de

saúde que atuam no país. Somente a isenção tribu~

dria e a deduç.1:o doi RPF e IRPJ equivaleram, em

2006, a 30.6% dos g:Jsros do Ministério da Saúde,

Acresce a esses subsídios um novo papel da ANS que

é o de intermediar e facilitar polpudos empréslimos

do BNDES e do BID (Banco lntemmericano de De

senvolvimento), a hospitais privados de grande porte;

'sem fins lucrativos', credenciados por operadoras

privad:ls de planos e seguros de saúde e as próprias

opemdoras, A decorrência imediata é a elevação acin

rosa da disparidade e iniquidade do financiamento da

saúde em nossa sociedade: o per capita em reais do

SUS em 2008 para toda a popu1:l.ç:ío foi por volta de

R$ 545 anuais e dos planos e seguros priv:ldos para

seus afiliados (25% da população) foi de R$ 1.185. e

como esses afiliados também estáo cobertos pelo SUS,

seu per capim efetivo é de R$ 1.730. Com relação

ao valor estimado do n:ío ressarcimento, é importante

lembrar que: a) já em 2003, o PNAD/lBGE revel:l~

va que 7% dos atendidos nos ambulatórios do SUS

eram afiliados a planos privados. assim como 8,4%

dos atendidos em exames diagnósticos, 11.6% em

procedimemos de aha complexid1de e 6.7% das in~

ternações, nas quais, 9% pam as cirúrgicas, afora a co~
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berruf:l. das ações de vigilância s:mitária, imunizações,

controle d:l AlDS e ouuas, e b) o valor dos gastoS do

SUS com procedimentos de alta complexidade é mais

de 4 vezes maior que o das internações.

Em segundo IUg:Jr. os serviços privados contf:l.ta~

dos e conveniados pelo SU5 são remunerados na pr.í~

tica por tabela de procedimentos e v:llores, por produ

ção, altameme indutora de relações de mercado e não

de parceria, além de perversa na relação custO/valor de

cada procedimento.

Em terceiro lugar. 70% da provis:io de interna~

ções no p:lís era pelo SUS em 2005: além da maior

parte ter sido em leitos privados contratados e conve

niados pelo SUS, em caráter complementar (previstO

na Lei 8080/90). foi em hospitaiS privados também

credenciados pelas operadoras de planos e seguro pri~

vados, com baixíssimo controle dos direitos dos usu~

ários e prioridades sob os ângulos contábil, burocrá

tico e assistencial. Só em relação aos serviços de apoio

diagnóslico e terapêutico - SADT, 92% são de origem

privada, a maior pane contr:ttada pelo SUS.

Em qU:lrtO lugar, a inusitada multiplicação de

comratos e convênios de terceiros privados fornecedo

res de pessoal de saúde disponibilizados para os ges

tores descemralizados do SUS opemrem serviços de

saúde. desde os de atenção básica aré os de média e alra

complexidade: cooperativas de profissionais. ONGS e

ounas entidades sem fins lucrativos e empresas.

Em quimo lugar, a terceirização privatiza.me do

próprio gerenciamento de estabelecimentos públicos

(Fundações Privadas de Apoio, OSs e OSCIPs).

Em sextO IUg:Jr. a extensão legal, em andamento,

das fundações privadas de apoio pata aS 05s, da venda

de serviços públicos de saúde no mercado, sob a justifi

cativa da insuficiência de recursos públicos.

Em sétimo lugar, a privatização da regulação das

unid1des públicas geridas por entes privados.



Em oitavo lugar, os inumeros particularismos

no seio dos serviços publicas desde o descumpri~

menta de jornadas de trabalho e protelação de rea

lização de procedimentos. incluindo os hospitalares.

até maior acesso e cuidado :l p:icienres oriundos de

planos privados.

Estas questões, imbricadas entre si, emre várias

outras vêm configurando nos 20 anos do SUS com

plexo 'emaranhado' de distorções privatizantes e es

capismos da gestáo pública, sob pressão para assistir

:l população, porém de car.her antipúblico, iníquo e

inconrrolável. É de ressaltar que esta relação enrre pú~

blico e privado na saúde é consrame e crescente nos 20

anos do SUS.

J.3 - Qpamo ao germcimlle1l10 ptíblko dos estnbekci~

11Imtos pllb/icos de smúle egestão dos recursos InmulIIos

O Impasse Atual·

A ineficácia e a ineficiência do burocratismo e

centralismo d1 :ldministraçáo pública diret.1 e :ltltár~

quica frente ii massiva e complexa demanda social por

serviços de saúde, somadas aos drásticos subfinancia~

mentos federais e o limite de até 54% das despesas

correntes líquidas para ampliação do quadro de pes

sO:l1 dos municípios compelem os gestores municipais

a um cotidiano de completar valores de procedimemos

da labela federal com recursos do orçamelllo munici~

paI, para diminuir a desassistência especializada e la

boratorial, assim como conviver com as 'complemen

t:lções' f:lnliliares de usuários do SUS p:lr:l vi:lbilizar

diári:ls de un, próteses, agend:l de cirurgias e vários

outros procedimentos. Compelem também ii precari~

zação da gestão dos trabalhadores de saúde, com baixa

remuneração, sem carreiras e baixa educação perma

nente e estabilidade, ranto est:lturários como celetistas

e como rerceiriz,1dos.

A evideme impossibilidade de controle da fi

nalidade pública no 'emaranhado' de dislorções

privatizantes referido no item anterior, e da imple.

mentação dos princípios e diretrizes do SUS. vem

impedindo :l nível nacion:ll as necessárias mudanças

nos modelos de gestão e atenção. Os gestores públi

cos descemralizados, seu corpo dirigente, técnico e

profissionais de saúde são levados à angústia diária

tentando reprimir menos a dem:lnda de situações de

maior gr:tvidade e as de urgência. e por falta de re

cursos, são compelidos a reprimir mais :l demanda

das situações menos graves, e1erivas, e das açóes de

proteção aos riscos. sabendo que esta repressão gera

as simaçóes mais graves e de urgência. Esta angústia

esrende-se ao fato de a atenção básica ii saúde não

estar nacionalmente financiada e projetada para ter

cobertura universal, nem aila resolutividade e nem

vir a ser a porta de entrada preferencial no sistema,

e por isso sem condições de esuuruci-lo em redes

regionais de cuidados integrais ii saúde. É de ressaltar

a resisrênci:l feder:tl no campo d:l reforma adminis

lrativa do Estado, nos 20 anos do SUS, de criar e

disponibilizar alternativas adminisuarivas públicas

realmente eficientes e eficazes. em relação à admi

nistr:tç:lo direm e :tutárquica. para o gerenclamento

público da presração de serviços.

A maior contradição ou conflilO estrutural expli~

ci la-se elllre esse 'em<lranh<ldo' - onde as terceirizações,

ao contrário de serem desenvolvidas como comple

mentares ou suplementares em situaçóes específicas,

for:tm alÇld.1s p:tr:t O 'espaço cenu~l do sistema' - e,

do outro lado. a 'ineficácia e ineficiência' do gerencia

mento público dos serviços pela administração direta

e aurárquica e a marcante 'insuficiência do financia

mento federal'.

Os colegi:tdos gestOres e de controle social do

SUS vêm periodicamente formulando estrategias de
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:1V:mços possíveis e de resistência, sendo a ma is recenre

o Pano pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão de

2006, q ue assume o objetivo de insistir nas paauaçõcs

regionais pam consuução do planejamento e gestão

regional compartilhados, da atenção integml à saude

segundo as necessidades da populaç:io, com Arenç:í.o

Básica à Saúde progressivamente resolutiva, universal,

ordenadom e estrutumnte das referências especiali

zadas ambulatoriais, labomtoriais e hospitalares no

território regional. Tentam impedir a desestrutumçio

maior dos vínculos com as diretrizes consritucionais,

unindo forÇ:J.s e acumulando experiência, o que é ex~

tremamente imprescindivel. O objetivo subjacente é

o de retardar a consolidação estruturante do 'SUS po~

br~ para os pobr~s ~ compl~m~nrar para os afiliados

aos planos privados de saúde', política hegemónica

'implícita', até que novas relações de forças sociais,

políticas e econâmicas surjam. Ouuo ângulo desse

importantíssimo esforço dos colegiados gestores e de

conuole social é seu respaldo e intemç:io com algumas

milh3res de experiências loclis ou microrregion3is no

território nacional, levadas a cabo por equipes mul~

riprofissionais d~ saúd~, ao nível da micropolúica ~

do microprocesso de uabalho, esforçando-se criativa

mente e exaustivamente na efetivaç:io dos princípios

da universalidade, integralidade e equidade junro à

população, mesmo sabendo das graves distorções e

impedimentos ao nível da macropolítica e m:lcroeco~

nomia. Nessas experiências locais, inúmer:ls são com

partilhadas com áreas da Universidade, resultando em

avançados projetOs de modelos de arenç:í.o à saúde e

de produção de conhecimentos.

J.4 - Politica pública de sm'ule: stla realiwfao

Ê 'explícita' quando avaliada afr:J.ves dos disposi~

tivos constitucionais e infmconstirucionais instituídos
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pelo Legislativo e Socied3de Civil. Ê 'implícit3' quando

avaliada atr~1Vés das hegemonias e conua-hegemonias

que se sucedem na sociedade e Estado; encontmm-se

nas entrelinhas das Leis e concretiz.ank~ nas formula~

çóes de estratégi3s pelo ExeCUTivo.

S~gu~m tópicos para reflexão acerca do espaço

político e legal d:l formulação de esuatégias:

• Rumo Maior: Sociedade e Legislativo

C..onstimiç:io Federal e Leis complementares

• Rumos Adicionais: Socied:lde e Executivo

DecretOs, Portarias, Resoluções (Norm:uividade)

Formulaç:io de Estratégias

• Estr:négias Congruentes. Exemplos:

~ Ordenação da Descentmlização

- Comissões lntergestOres Onterfed.emtivos) de

Pactuação

• Fundos de Saúde e Repasses Fundo a Fundo

~ Direç:io úniCa em cad1 esfer:l de governo

~ Elev:lção da capacid:lde de gestão descentrali~

zam (municípiOS, estados e DF).

Apontam para modelo de atenção à saúde com

base nas necessidades inregr:.lis e nos direitos de cida~

dania.

• Estmtégiaslncongruentes. Exemplos:

• Retração do Financiamento Fedeml.

~ Manutenç:ío do arcaísmo do gerenciamento pú~

blico dos estabelecill1enros públicos de saúde.

~ AJtoS subsídios públicos à produção e consumo

de planos e seguros privados de saúde.

• Largo predomínio da remunemç:io por produ.

ç:io (tabela) na oferta de serviços assistenciais de

média e alta complexidades.



~ Dispositivo da Lei d1 Responsabilidade I-'iscal

que limita a ampliação do pessool de saúde dos
. , .

mUnJClplOS.

~ Extensa terceirizaç:io e precarização d1. gestão do

pessoal de saúde, celetista e estatutário.

Mantém o modelo de atenção voltado aos inte

resses da oferta: indústria de medicamentos e equipa

mentos, estabelecimentos hospitalares e laboratoriais

de presL'lçâo de serviços e classismo/corporativismo

profissional.

Nos 20 anos de desenvolvimento das congruen~

tes e das incongruemes, aparenta que a política im

plícita de saúde vem sendo formulada em espaços do

núcleo estratégiCO do Estado, entre os Ministérios da

I-'azenda, da Casa Civil e do PI:ll1ejamento em nego~

ciação com os segmenms sociais hegemónicos, e baixa

ou eventual participação do Ministério da Saúde, para

o qual vem restando a diRcil missão de normatizar a

política implícita e discursar a explícita.

No decisivo espaço das políticas públicas e d:J.s

eslralégias da sua efeuvação, a t..ransgressão dos rumos

consütucionais do SUS atingiu de tal modo as estru

turas, que a nova correlação de forças dos anos 90 pôs

em cheque o Estado de Direito instituído nos anos 80

na política pública de saúde. Desafia assim, o lllovi~

mento da reforma sanitária e os colegiados gestores e

de conuole social do SUS a acrescentarem, ao desgas~

tante e ingénuo esforço de somente exigir a aplicação

do 'instituído', a retomada da postura e militância de
,. .. ,
JIlsununtes.

1.5 - Proposttl de medidas para implrme1l/tlfiio dos

rumos C01JSti/1/ciOlltlis

Objetim: delinear os rumos para obtenção de

elevada eficácia e eficiência na gestão, na regulação

e llO gerenciamelllo público da prestação de serviços

universais, integrais, equitativos e de qualidade.

QURlltO ao desvio estrllhtrnl

1.5.1 - Os mínimos de 15% c 12% dos impostos mu~

nicipais e estaduais e DF, e de 10% da RCB federal,

constituirão patamar ou base segura para que por ela

pas passemos de imediato dos atuais US$ 350 públicos

p.dano para peno de 500 e ao longo dos anos, em

mais 2 ou 3 etapas, para US$ 1.000. Este valor seria

ainda metade da média de US$ 2.000 na Europa, Ca~

nadá, Japão e outrOS países com os melhores SiStenlas

públicos do mundo. mas, segurameme. seria suficieme

para estarmos entre os melhores. com base na inusitada

Clp:J.cid1.de dos gestores descentralizados desenvolvi~

da em 20 anos, de 'tirar água das pedras' e incluir no

sistema metade da população ames excluída. Caberá

aos governantes deixarem de fixar o patamar mínimo

como 'teto' e pactuar a elevação por etapas, assim como

promover:J. aprovação dos 10% d1. RCB da União 'in~

dependente da criação ou não de nova contribuição

social'. Por outrO lado, pelos mesmos motivos ligados

ao financiamento federal d1. Educação. a ORU deve ser

extinta também das fontes do financiamcnto fedcral d1.

S,1úde. progressivamente ou n:í.o. Obs. - Os US$ públi~

cos p.c./ano padronizados pelo poder de compra cons~

Uluem o indicador instiluído pela OMS/ONU, e quc

infere os demais, como a % do financiamento público

no financiamcnto [Otai da saúdc, a % do financiamcnto

público no PIB, o p.c. público anual em reais e Outros.

1.5.2 - A indefinição. baixa clarcza, obscurantismo

e promiscuidadc predatória da relação entre público

e privado estão a exigir maior transparência, clareza

dos limites e responsabilidades: tornam~se impres~

cindíveis reduções progressivas de tod1.s as formas de
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subsídios públicos ao mercado de planos e seguros

privados de saúde, referidos no item 2, assim como a

redução e controle dos demais componentes do 'ema

ranhado' de distorçóes priv:niwntes apontados no

mesmo irem. Exemplos: a) nenhum eStabelecimento

público, mesmo que gerido por ente privado, pode

abrir uma porta de admissão para vender serviços pú~

blicos no mercado, b) os aruais convénios com as en

lidades privadas filanrrópicas e os sem fins lucrativos

devecio ter alternativa de evoluir para parcerias pú~

blico~privadas com repasses globais não inferiores aos

cuStos operacionais, com gestão própria ou cogestão

com o SUS. corpo profissional e capacidade instalada

exclusiva para o SUS. para cumprimento de meras

definidas com o gestor público. e c) parcerias públi~

co~privadas formuladas transparentemente e aprova~

das nos colegiados gesLOres e de controle social, nas

áre3.'l de economia de escalalcontrole de qualidade

em procedimentos de alta densidade tecnológica, e de

avaliação tecnológica em saúde. A proposta é a de

p:lcruação de novos marcos regul:nórios de interesse

público ao nível nacional e estadual, pelos colegia~

dos democrálicos e representativos como a Comissão

lntergestotes Tripartite - en: Conselho Nacional

de Saúde - CNS, ('..omissões lntergestores Bipanites

- ClBs, Conselhos Estaduais de S,1úde - CES, e a

Agência Nacional de Saúde - ANS que hoje é apa~

relho de Estado, regulador somente dos agentes do

mercado, e tem seu conselho diretor hegemonizado

por representantes do mercado.

1.5.3 - A partir do impasse descrito entre a adminis-

[ração direta e autárquica, com o 'emaranhado' de dis~

mrções privatiz.a.ntes, no ilem 13, a retomada do rumo

'SUS', além da questáo do financiamento e da rclaçáo

entre público e privado, passa necessariamente pelo

desenvolvimento da autonomia gerencial de unidades
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públicas prestadoras de serviços, atrelada ao cumpri

mento eficaz e eficiente de melas de serviços de quali

dade, definidas segundo as necessidades da populaçáo.

Esta autonomia gerencial supervisionada tem

como partida a regulamentação e a autorização, pelo

Legislativo. do disposto no Are 37 d1 Collsriruição

Federal, inciso XIX e § 80 , que devecio ser paUladas

por balizamentos gerados nos 20 anos do SUS. a se

rem aplicados às Fundações Públicas, tais como:

o financiamento da fundaçáo pública é público

com porta de admissão única exclusiva do SUS, sob

contrato por cumprimento de met3.'l com qualidade e

desempenho definidos em consonincia com as metas

do planejamento municipal de saúde e das redes regio~

nais de atenção integr:d 11 saúde, discutid1s e aprovadas

nos conselhos de saúde.

- OUtrOS ganhos vinculados a intercâmbios tecno

lógicos de interesse público e doaçóes podecio ser re

alizados sob condição de m:ll1ter a aprintorar as metas

contratadas.

- O quadro de pessoal é contemplado com con

curso público ou processo seletivo publicizado. plano

de empregos. carreiras. cargos, sal:írios, jorn:ldas e

educação permaneme, permanecendo os cargos di~

reLivos e gerenciais submetidos a crilérios técnicos e

administrativos expressos no estaruw, com preferência

aos quadros de carreira. A relação de [rabalho será

a CLT. ficando excluído o procedimento de demissão

sem JuSta causa.

- O dimensionamento. lotação e qualificação do

pessoal de saúde são realizados exclusivamente em

conformid1de com as necessidades da população ads~

cri[a e referid:l e o cumprimento das metas. observan~



do a ades.:to e fixação das equipes de saúde junto à

população adscrita no âmbito da atenção básica e para

o acesso oportuno nos serviços de referência.

- A gestão dos recursos materiais e financeiros é

publici7...1da e obedecerá aos preceitos publicas licita

tórios eficazes e eficientes.

- Os relatórios de gestão - financeira, marerial, de

pessoal e de cumprimento de metas - secio pelo me

nos scmestrais, integrados aos relatórios de gestão da

Secretaria de Saúde, e publicizados em site oficial e

diário oficial.

- A fundação públiel é objeto das atividades de

controle interno, externo e dos conselhos de Slúde, e

amará em área territorial e populacional definida pelo

gestor público.

- A direção geral da fundação pública é de indica

ção do Secretario da S:nide com preferência a récnico

ou dirigente de carreira portador de reconhecida expe

riência na gestão pública de saúde.

Ainda neste item propositivo. deve estar pautada

alteração no dispositivo específico da Lei da Responsa

bilidade Piscai, elevando alé 70% da receita correme

líquida municipal com pessoal de saúde.

Quallto a desdobramelltos fimdamJ!lltais

15.4 - Pacruação na Tripanite, Conselho Nacional de

Saude e Bipartites, e se for o caso, de lei nacional de

diretrizes gemis orientadoras da legislação municipal e

esmdual autoril.:niva da criação de fundações públicas

de Slúde com autonomia gerencial supervisionada. para

atuarem sob contraro de autonomia, visando à eficácia

e efici~llcia no gcrenciamento público de est.'lbeleci

memos públicos de Slúde. Este irem deve ter um desen

volvimemo acelerado, e desde o início deve ser impJe.

memado em estreita relação com as mobilizações pelo

financiamento federal de /lova lógica e pela publicização

e democratização da rclaçjo entre público e privado.

1.5.5 - As terceirizaçães pnvanzames que ocupam

hoje o espaço central dos gaStOS e do modelo de ges

tão vigente ('emar:mhado' descrito anteriormente)

dcvecio perder espaço com a construção dc nova he

gemonia, interesse e controle público, através de eta

pas claramente negociadas e ocupadas com a decidida

implememação do dispostO no item anterior '1.5.4'.

com medidas debatidas e apoiadas nos conselhos de

saude e na opinião pública. Por ex: Aplielção pelos

entes federados de direlrizes nacionais e estaduais pac

tuadas nos órgãos colegiados do SUS, de admissão,

remuneração, catreiras, empregos, elrgos, educação

permanente e avaliação de desempenho, pam celetis

t:lS e est:uutários, assim como de priorização de qU:l

dros de C:lrreira p:lra funções de direção e :lSsessoria, a

começar pelo Ministério da Saúde.

1.5.6 - Enquanto o disposto nos itens :lntenores.

'1.5,4' e '1.5.5' se encontrar em implementação e

consolidaçjo, deverá por meio de processo legal ser

suspensa lemporariamente a criação de novas OSs,

OSCJPs, fundações privadas de apoio e entidades for

necedoras de pessoal de saúde para o SUS, e as que

já fomm criadas dever:ío adequar seus objetivos e mé

rodos às direrrizes emanadas dos órg:los colegiados de

geslão do SUS.

1.5.7 - Na sequência da implementação do disposto

nos trés irens anteriores '1.5,4', '1.5.5' e '1.5.6', ser:í

imprescindível a identificação de situações específicas
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e excepcionais que, para assegurar a atenç:io integral ~

saúde, universal e equitativa, justificam-se parcerias pú

blico-privadas 'complementares', seja por meio de con

vênios e contraros de prestadores privados ou de coges~

tão de próprios públicos e privados sem fins lucrativos,

e sempre implementados, regulados e control:ldos pelo

gesLOr público e respectivos conselhos de saúde.

1.5.8 - No debate democrático da implementaç:io do

disposto nos itens anteriores, '1.5.4', '1.5.5', '1.5.6'

e '1.5.7', entre outras armadilhas que confundelll el

ou desviam o fundamental/eslrutural do secundáriol

conjuntural, que devem ser prontamente percebidas e

evitad1s, requer atenção especial quanto a:

~ Evitar a ilusão de que o desenvolvimento de no~

vos modelos de gestão com gerenciamenlO mais eficaz

e eficiente por si abrirá novos rumos. Se não forem

simultaneamente empreendidas açt'ies de elevação do

financiamento com ênfase no federal, e na publicização

da relaçáo entre público e privado, estaremos frente a

uma 'panaceia' que disLOrcer3 as próprias inovações na

gestão. A recíproca é verdadeira: a elevação do finan~

ci:lmenw não levará por si a maior eficácia e eficiênci.l,

nem publici:z.ará a relação entre público e privado.

~ Evitar atribuir aO regime jurídico único (estatu~

lários) a esséncia pública e ~ CLT (celetistas) a essén~

cia privada desvia e distorce a verdadeira esséncia, que

é a corre!;rção de forças soci;ris, econômic;rs e políticas,

na sociedade e no Estado. Ex.: Nos 20 anos de SUS, a

hegemonia conservadora neoliberal precarizou como

nunca as relaçócs de trabalho e LOdo o pessoal de saú~

de, nivelando por baixo os estatutários, os celetist3s

públicos, os ceIetist:J.s privados e os amônomos, todos

com más condiçóes de tr:tb;rlho, de salários, de carrei~

ras, de educação permanente e de realização profissio~
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n:ll per:lnte a população usuária do SUS. A postura e

o compromisso públicos não são privilégio nem mo

nopólio só do est:J.tmário ou só do celetist3.

~ Evitar a falácia de que 'a autonomia gerencial de

est:lbelecimentos públicos de saúde e a contr:naç:io

pela CLT são vulneráveis e estão a um passo da privati

z.ação'. A análise do item anterior abrange igualmente

esta afirmação: a correlação de forças conservadora

desenvolveu nos 20 anos do SUS o emaranhado já re

ferido de terceiriz.ações privatizantes com suporres nos

procedlmemos rotineiros da adminisu"dção pública

direm e autárquica, como pooeria acontecer ou mais

ou menos em outras mod1lidades de administração

públiCl, sob ;r mesma correlação de forças.

~ Evitar equívocos como o de que 'as leis que criam

as 05s, OSCJPs e as Fundações Privadas de Apoio de

vem simplesmente ser extintas para barrar a privati

:.z.ação'. Esms leis encontram~se no st;rtlls facilitador e

n:io estrutural da privatiz.aç:ío, que avança esfrurural~

mente antes delas e prossegue. Em correlação de Corças

hegemônica à plena realizaç:io do SUS, estas mesmaS

leis poderão ser aprimoradas e publicizadas a fim de

facilitar soluçées, que, embora específicas e excepcio~

nais, ser.ío instrumentos úreis para uma gestáo pública

lotalmeme comprometida com as direlrizes conslitu~

cionais e os direiLOs de cidadania da população.

2. NOSSA INTERAçAo NA MACROPOLfTlCA

E MACROECONOMIA

2.1 -A questtÍo posta

A p:tnir de 2003, tOrnou~se visível em nosso país

a real possibilidade de retomad1 do 'imenso e compe~



tente' esforço de desenvolvimento socioeconômico v~

rificado entre 1945 e 1963. retomada inexoravelmen~

te condicionada à adequação e recriação estratégicas

decorrentes das profundas consequências estruturais

de 21 anos de ditadura (que nos levou à maior con~

centração de renda e divida pública do mundo) e da

globaliZ3ção econômica mundial nos anos 80 e 90 que

revelou a hegemonia do capitalismo financeiro especu

lativo sobre o capiralismo industrial. Por i~o, a possí~

vel retomada não é a das estratégias e procedimentos

inerentes à conjuntura de então, mas sim do 'imenso

e compelente esforço'. Questão: há relação enue essa

possível retomada e a efetivação de políticas públicas

universalistas voltadas aos direitos sociais básicos?

2.2 - O passado recente

De 1945 a 1963, a acumulação desenvolvimen

tista alavancada pelas empresas estatais na siderurgia,

energia (elétrica e petrolífera), transporte. telecomu~

niClç:io, tecnologias de ponta e outras impulsionou o

parque induslrial de bens de capital, automobilístico, a

química fina. a eletroeletronica e outras que propicia~

ram a avançada consolidação das leis trabalhistas e da

previdência social sob as mobiliZ3ç6es dos tr:lbalhado

res. Ensejou ainda grande ampliação do debate sobre

o projelo naciollal de desenvolvimento econômico~

social pelo lnstitutO Superior de Estudos Brasileiros

- 15EB, heme Parlamentar Nacionalista, majoritária

no Congresso Nacional, ('..entrais Sindicais, UNE e

ourros, que respaldou o Plano de Metas (Celso Fur~

tado) e as Reformns de Base. Era evidente e a~umida

nesse período a importância eSlIdtégica de ativaç:io e

consolidação do mercado interno. O projeto nacional

era dpico do modo de produção capitalista. apontando

pnra a ruptura com o capitalismo periférico exporta~

dor de produtos primários e de capital, e rumava na

direç:io d1 soberania nacional e inc1usio social, com

desafios similares aos 'emergentes' de hoje. A ditadura

foi articulada externa e internamente para interceptar

esse processo.

2.3 - o passado mais rece1lle

A ditadura e, a partir de 1990, a submissão sub

serviente à globalização financeira reordenaram organi~

camente os valores nacionais e sociais que ensaiavam até

1963. Exccçio foi a maior parte dos anos 80, quando os

amplos movimentas sociais pelas liberdades democrá~

ticas. pelas eleições diretas, a eleição de Tancredo Neves

e a Assembleia Nacional Constituinte decorreranl de

consensos entre a sociedade mobilizada. os partidos e

a maior parte da elite. o que levou ao fim da ditadura

e avanços da demoCfdcia política, dos direitos sociais,

do sistema tributário, do pacto federado e ouuos. Pos

sível excesso de credulidade da população, lideranças

e dirigentes à época deu a impressão que esses con~

sensos eram suscetíveis de repacrunçóes permanentes.

Nn verdnde representavnm um belo e importnnússimo

mamemo histórico da sociednde, que revelou enorme

potencial democrático, porém, arrefecido ao longo dos

anos seguintes sob o peso da cultura política secular da

dc1eg.lç:io e subordinaçãO no autoritarismo estatal. ora

dilatorial, ora paternalista, exercido competenlemenle

pelas elites. Acresce a este peso o grande impaclo midi~

ático de valores amipúblicos e antissociais que apartou

enl nosso país nos anos 90, na esteira da hegenlOnia

do sistema financeiro especulativo: uma 'nova' e 'mo~

derna' dite nudenda pelos credores da dívida pública,

remunerada por juros anuais elllre 130 e 170 bilhões

de reais, une-se à velhn elite para o reuocesso dos avan

ços constitucionais e para sobrepor os valores indivi

dunis do consumidor aos valores sociais dos direitos

humnnos de cidadania. e do idclrio do mercado no d1
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democrarizaç:ío do Estado, impressionando a opinião

pública com chavões atraentes como 'eficiência privada

x ineficiência pública', 'modernizaçáo e enxugamento

do Estado', 'o mundo mudou', 'desafio de ser vencedor

ou empreendedor' e outros.

Três dl'Sdohrnmmtos

~ Foi leiloada a valores irrisórios a maior parte das

empre~s públicas propulsoras do nosso desenvolvi~

menta aurônomo e bancos públicos cstaduais. assim

como revitalizados bancos privados com recursos pú~

blicos. No lugar da reforma democr:ítica do Estado,

foram criadas agências reguladoras de um mercado

expandido com as privatizações. e criados novos entes

privados - OS. OSC1P e outros - p:tra gerirem esta~

belecimentos públicos de atividades não exclusivas do

Estado, como no caso da saúde.

• O Tesouro Nacional passa a ser fonte básica eh

s.'lnha da especulação financeira, por meio do cresci~

mento eh divida pública com altíssimos juros e taxas

de riscos, do salvamento da quebra de bancos privados

e Outros mecanismos. Em nosso país, a financeiriza

ção dos orçamentos públicos vincula a remuneração

dos altos juros da dívida pública c outrOS encargos

financeiros a uma fatia orçamentária pétrea e resiste

~ vinculação aos direitos sociais e ~ infraestrutura do

desenvolvimento. Em 1995, o Orçamento Geral eh

União destinava 47,0% para o conjunto Saúde. Edu·

cação, Segumnça Públio, Energia, Transporte, Justiça

e Defe~ Nacional, que oíram :ué 26,49% em 2005.

queda essa vinculada ~ elevação, no mesmo período,

de 18.70% para 45,0% para o pagamento dos juros

e outrOS encargos eh divieh pública. Além do mais,

a nova hegemonia conseguiu do Estado a criaç:io da

DRU. Desvinculação de 20% das Receitas da Uni:ío,
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incluindo a Previdência Social, para garantir a remu~

neraçáo do capital financeiro, criaçáo esta, na segunda

metade dos anos 90, batizaeh sutilmente de l~undo

Social de Emergência - FSE, após. Fundo de Esta~

bilização Monetária - FEM e finalmente DRU. Ver~

dadeiro 'manrra' é gerado pelos inrelecruais orgânicos

da nova e1ile, o núcleo duro da politica de Eslado e

a mídia, de que o colHrole da inAação c o cquilibrio

fiscal só ocorrem com juros reais elevadíssimos, su~

pervalorizaç:io da nossa moeda. desestímulo ombial

às exportações e estimulo cambial às importações, o

que nos mantém como exportadores de produtos pri

mários de baixíssimo valor agregado, (commodities) e

remuneradores do Clpital.

~ Ao largo do consagrado no tírulo da Ordem So~

dai da nossa Constituição, o Estado passa a priorizar

a partir dos anos 90 subsídios públicos iI produção e

consumo privados de bens e serviços essenciais como

saúde, eduoç:io e outros. Os gastoS individuais, fami~

liares e empres:lriais s:ío fortement.e dl..xiuzidos no IRPF

e lRPJ. O sistema tributário, entre os mais regressi~

vos do mundo, leva ao penoso financiamento público,

banodo pelos mais pobres, ehs universidades públicas

que acolhem os extraws médios e alws que cursaram

colégios e oHsinhos oras com mensalid:ldes deduzidas

no lR, e também ehs bolsas para um [ração dos mais

pobres cursarem faculehdes privadas. Esta mesma ló~

gica desigual permeia o acesso aos planos privados de

saúde e aos serviços públicos de saúde mais sofisticados

e caros, inclusive os hospitais publicas terciários com

duas portas: uma paL,1 o 'direÍlo de cidadania' e outra

para o mercado. Os subsídios públicos para consumir

no mercado bens e serviços essenciais aos direitos e dig

niehde humana s:io assumidos como eixo central da

polítio públio de inclusão social, quando deveriam

cingir-se a estratégias eventuais e/ou específicas e tem~



podrias ate a consolidaçio das políricas públicas ulli~

versalistas de proteçio social constantes no Título da

Ordem Social da Consrituiçio. Tudo se passa como se

estivéssemos produzindo sofregamente uma caricatur:t

dos EUA n:J área dos direitos de cidadania.

2.4 - Novmnellte a questão posta

Em um primeiro plano, a nossa possível retoma~

da de desenvolvimento e sua relaçio com a efetivação

de políticls públicas universalistas de proteçio social,

referida no ilem 2.1 - A QUESTÃO POSTA, requer

uma breve consider:tçio, sob nosso viés. dessa relação

no desenvolvimento capimlism, nos países europeus e

na sequência, além da Europa. Ao final do século 19 e

dur:tnte O século passado, esses países. no seu desenvol~

vimento, que incluía crescemes lUlas tr:tbalhisms, fo~

mm criando e pactuando, passo a passo das conquistas,

variadas formas de reconhecimemo e comemplaçio das

necessidades e direitos humanos básicos dos tr:tbalha~

dores e suas f.1mílias, e, na sequência, do conjunro da

sociedade. Esle momemo do desenvolvimemo do capi~

talismo europeu estava ainda marcado pela influência

dos princípios republicanos gerados nos novos paclOs

sociais edificados nas primeiras rcvoluçáes industriais:

Inglaterr:t, Fr:tnça. Alemanha, países escandinavos e

ouuos, O nascimento da 'res' (coisa) pública rnobiliza~

va grande parte da sociedade civil, gr:mdes pensadores,

lider:tnças políticas e pane dos comandos militares. A

expressão parlamentar da panicipaçio social amplia~

va~se gemndo futuras e várias formas de parlamenta~

rismo, reequilibmndo a soberania do Executivo, e as

políticas públicas universalislas de proteç:io social iam

sendo formuladas e implementadas gradualmente sob

formatos, etapas, prioridades e mamemos históricos

de acordo com o processo próprio de cada sociedade

e país. Espanha e Ponugal. por exemplo, assumiam

efetivamenre eSSaS políticas públicas nos anos 70 após

a queda das longas ditaduras franquista e salazarista.

Ao lado da panicipaçio decisiva do Estado, nos países

europeus, no suporte estratêgico e de infr:tcstrurura do

desenvolvimento industrial e económico das Il:JÇÕCS, as

políticlS públicas de proteçio social sáo:JS bases do que

se chamou 'social-d.emocr:tcia' europeia. com rumos,

formatos e prazos próprios definidos pelas nacionali

dades. Esta relaçio socied.1de~Estado estendeu~se no

século passado ao Canadá e, respeitando as profundas

diferenças históricas e socioculrurais, a países orientais

como Japão, Coreia do Sul, Austrália. Nova Zelândia

e omros, além da Cosm Rica na América Latina: cada

um no seu formato e pr:tzos. Com relaçio ao 'mode~

lo europeu', há análises que apontam influência não

pequena para seu avanço e consolidaç:io, representad.1

pela revolução russa de 1917 e expansão dos Est:ados

socialistas na União Soviética e Europa Oriemal, o

que suscitou estr:ttêgias mais avançadas do capitalismo

europeu pela SU:l própria consolidaç:io. De qualquer

forma, as políticas públicas universalistas de proteção

social 'modelo europeu' nos campos da saúde, educa~

ção, previdência social, segurança pública, meio am

biente e OUtrOS vêm se consolidando e desenvolvendo

de maneira inabdic:ível pela relação sociedade-Esta

do que também se desenvolve nos respectivos países.

Além de incorpor:tdas na cullur:t política por gerações,

consolidaram fontes estáveis de financiamento públi~

co: ou contribuições sociais vinculadas ao trabalho e

proporcionais aos salários (modelo bismarckiano). ou

recursos fiscais em geral de tributação progressiva so~

bre a renda (modelo beveredgiano), ou de coexistência

ou combinação entre os dois. Est:as políuClS públicas

for:tm ameaçadas e 'arr:tnhadas', mas não desestrutura

das pelo 'thatcherismo' dos anos 90 e pela grande cri

se econ6mico-financeira de 07/08, devido às massivas

mobili"&lções sociais e de seus agentes nos aparelhos de
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Estado. Ao contcirio, aparentemente conso1idam~see

:I.tualizam-se às realidades contemporâneas, inclusive

construindo parcerias público-privadas de Interesse

público, com clareza e segurança na diferenciação des~

sas parcerias com as pressões por privatiZJção sempre

presentes por pane do seguro privado e seus lobbies.

Em OUlro plano, quanto às caraclerísticas do de~

senvolvimento do capitalismo brasileiro e sua relação

com as condições socioecon6micas e políticas neces~

sárias à efetivação de políticas públicas universalistas

de proteção social. permanecem desafios a nosso ver

inadiáveis e inabdic:í.veis quanto ao reconhecimento

das diferenças estruturais e históricas com o 'mode

[o europeu', mas também quanto a um possível mo~

mento histórico do 'nosso capitalismo' a ser avaliado

e vislumbrado à luz não somente das suas condições

intrínscC.1S como lambém das reflexões e ensinamen~

[Os do 'modelo europeu'. Vemos que sem este esforço

continuaremos sob a pressão hoje hegemónica de mal

caricaturar o modelo dos EUA. Consideremos, por

exemplo, o explícito dist:mciamento d.:ls políticas pú~

blicas em nosso país nos anos 90 em relação ao 'mo~

delo europeu', e também do provimento pelo Est3do

da infraestrutura necessária a um projeto consistente

de desenvolvimento: exatameme o inverso de um.:l po~

lítica social~democrara consequente. Vale transcrever

lrecho de depoimel1lo da economista emérita Maria

d:l Conceição Tavares em j:lneiro/2000:

Apos rnistir os 211lnos d~ ditlldura, 11 dÚllidll

~ angústill sobre o ftturo do Brasi/ so come

çaram pllrtl valer a partir d~ 1994: sem ter

como canalizar a indignação ante a transição

democrática apodrecida, o desmonte da Ctms

tituição e o retrocesso dos direitos sociais. As

sisti ao massacre da desconstrução dIl nação,

vendo em Brasí/ia meus ex-<ompanbeiros de
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luta democrática irem se convertendo às leis

do mercado e do império com uma natura~

/idade ~ lIma ftlsijicaftio de c01/sciência que

nenbumll tortura ou campo de concentração

conseguiria provocar. Eram movidos pela vai

dade e a arrogância de uma casta dirigente

absolutament~ segum de seu saber e do poder

delegado.

Por isso, cremos que uma só medida a partir de

2003 j:í marcou importante diferença, que foi a corre

ção do salário mínimo acima da inflação em cada perí

odo, que, além da massa trabalhadora diretamente be

neficiada, desencadeou grande sequência de inúmeros

outrOS ajustes à remuneração do trabalho produtivo

no pequeno, médio e :né no alra empresariado, além

da reaüzação da lransferência de rend:l a 13 milhões

de fanu1ias (mais de 40 milhões de pessoas), tudo isso

realiv:mdo, ainda que em etapa inicial, um poderoso

mercado interno que estava reprimido desde 1964, e

tr3Zcndo à luz o histórico debate sobre o p:lpc1 estra~

tégico do mercado interno em países como o nosso,

e seu papel nas estratégias para o complexo mercado

exlerno e para o enfremamemo das crises económico

financeiras como a de 2007/2008. Medida essa que

revelou O imenso potencial de um novo projeto de

desenvolvimemo socioeconóm..ico, inclusive com o

objetivo de evit:lt a enganos:l separação entre :l po~

lítica econômica e a sodal. que camufla o projcw so

cialmente excludente. Esra trajetória podeci iluminar

o momento histórico do 'nosso capitalismo' no senrido

de reverter:l :lmal hegemonia para efeLivar as políticas

públicas universalislas de proteção social?

Sendo a formação histórica do Estado brasileiro

enraiwda na lógica pré-republiClna do patrimonia

lismo, centralismo/burocratismo, Clrrorialismo e cor~

porativismo, pode~se avaliar que essa form.:lção pouco



cedeu e muiro negociou no desenvolvimentismo de

1945-1963, reproduziu-se na ditadura, modernizou~

se na globalimçáo cconâmico.financcira a partir dc

1990, manteve nosso sistema tributário entre os mais

regressivos e socialmente espoliadores do mundo e

o Cat:Íter imperial do nosso presidencialismo. Neste

refcrencial, como avaliar o significado c a pot~ncia

do 'espasmo' democrático dos anos 80, que gerou o

Título da Ordem Social da Consrituição Cidadã, e

a possibilidade de efetivaç:ío das políticas públicas

universalistas dc protcçáo social? Além do significa~

tivo passo da inclusão social com elevação da renda

familiar e início da remmada do mercado interno, e

da importância da continuidade e aprofundamento

desse processo. o decorrente avanço no nosso desen

volvimento capitalista propiciat:Í um momento de

pactuação social e federada no rumo da construção

de uma real 'social-democracia' brasileira? E a decor

rente efetivação de políticas públicas universalistas de

proreção social, que seria a consolidaçãO da inclusão

cid:id:'í e do processo de democrat-iz;tçiío do Estado?

Quais os atares sociais, políticos e institucionais que

compõem esse processo?
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