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RESUMO

Analisam-se as propostas do Banco Mundial para a riforma do setor de

saúde brasileiro, explicitando-se aspectos dessas propostas que em nossa

perspectivaJoram assimiladas pelo govemo brasileiro no processo de

implementar;ao do SUS (Sistema Único de Saúde), nos anos 1990. Parte-se

do pressuposto de que determinados prqjetos e programas da área da saúde,

financiados por este organismo intemacional, nao teriam como oljetivo

contribuirpara o desenvolvimento económico e/ou social, colJforme postulam

seus discursos, mas sim, por meio dos aCOl-dos de empréstimo e das

condicionalidades que os acompanham, visavam interferir nos rumos das

políticas nacionais desse setOl~ provocando uma contra-riforma nao

anunciada, que busca restringir e/ou anular direitos constitucionais.

PALAVRAS-CHAVE: Política de Saúde; BIRF- Banco Mundial; Riforma Setor Saúde.

ABSTRACT

This paper analyzes proposals qfthe World BankJor the Brazilian health

sector riform in the 90s, highlighting aspects assimilated by the Brazilian

govemment in the process qfimplementation qfthe Brazilian Unjfied Health

System (SUS). We assumed that certain prqjects and programs in the

healthcare sectOl~ financed by this intemational institution, would not

aim to contribute to the economic and/or social development, as stated in

their speech, but instead, due to the loan agreements and associated

conditions, to intervene in the path taken by the national politics in this

sectOl~ causing an unannounced counter-riform boundJor restricting and/

01' nulljfying constitutional rights.

KEYWORDS:Health Politqy; BIRF - World Bank; Health Sector Riform
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As prapostos do Bonco Mundiol poro os reformos do setor de Soúde no Brasil nos onos 1990

INTRODUCAO

Os direitos sociais, entre eles os

direitos asaúde, expressos na Cons

tituil;;áo Federal de 1988, resultaram

de um processo multifacetário, tra

dw;;áo das contradil;(oes existentes no

interior da sociedade brasileira, que

desde o início dos anos 1980 vivia

urna crise economica e política.

Durante e após a elaboral;(áo da

Constituil;(áo vozes descontentes na

cionais e internacionais se mani

festaram, pois parecia claro para a

elite economica, e parte da classe po

lítica do país, que se os direitos cons

titucionais fossem colocados em prá

tica representariam um entrave para

os interesses do capital, além de com

porem urna proposta que se situava

na contramáo do movimento 'neoli

beral' em curso há mais de duas dé

cadas em países centrais.

O desagrado do Banco Mundial

com os avanl;(os dos direitos consti

tucionais, no campo da saúde, no

Brasil, está expresso em dais docu

mentos produzidos e divulgados por

aquela instituil;(áo: 'Brasil: novo

desafio asaúde do adulto' (1991) e

~ organizal;(áo, prestal;(áo e financi

amento da saúde no Brasil: urna

agenda para os anos 90' (1995).

Em ambito geral, as propostas

do Banco Mundial para o setor de

saúde de países periféricos como o

Brasil, além de pretenderem 'ajudar'

no processo de estabilizal;(áo políti

ca e economica desses países e de

servirem como instrumento para a

'humanizal;(áo' do Banco, articu

lam-se com 'questoes estratégicas'

voltadas para a seguranl;(a interna

e externa dos países centrais e para

a organizal;(áo do mundo capitalis

ta. O crescente problema da misé

ria, no nível mundial, se insere

neste contexto; segundo Wol

fenshon (1995), presidente do Ban

co Mundial, 'aliviar' a pobreza e

mante-Ia em níveis suportáveis

seria condil;(áo necessária para o

futuro crescimento de todos.

HÁ QUEM DIGA QUE

OBANCO, DE FATO,

TEM OFERECIDO EM

ABUNDANCIA, MAIS DO

QU ERECU RSOS,

SUAS PRÓPRIAS IDÉIAS

Certa insistencia com a questáo

da satisfal;(áo das necessidades hu

manas básicas e urna crítica aos

países com muita disparidade na

distribuil;(áo de renda e extrema di

ferencial;(áo social tem, de certa for

ma, caracterizado o discurso desta

instituil;(áo nas últimas décadas, a

qual acena com financiamento para

programas e projetos que visam o

combate apobreza e a centralidade

na educal;(áo básica e na atenl;(áo

primária em saúde. Apesar desse

discurso, há quem diga que o Ban

co, de fato, tem oferecido em abun

dancia, mais do que recursos, suas

próprias idéias, com o intuito de tra

duzi-Ias em políticas internas nos

países 'em desenvolvimento'.

"Si lo que elBanco Mundial o/rece

son plincipalmente ideas,yesas Ideas

ayudarán a darJol7Tla a políticas

claves, que preparan nuestras

sociedades para ul1Jiltwv sobre elalal

hay solamente c01y'eturas, cómo se

produceny qué validez tienen dichas

ideas debe ser analizado con tanto

detenimiento como las condicionesy

consecuencias de sus créditos."

(CDRAGGIO, 1995, p.l).

Neste final de século, mais do

que em qualquer outro momento de

sua história, o Banco Mundial tem

mostrado urna capacidade de "im

poner su visión de la realidad como

la que necesariamente debelian com

partir todo hombre y mlfjer sensa

tos", reivindicando para si o mono

pólio da verdade e tornando-se im

permeável a qualquer crítica (GEOR

CE; SABELLI, 1994, p.lO). Os que sus

tentam opinioes contrárias sáo tidos

como mal informados e, na maioria

das vezes, sáo desconsiderados.

AS PRO POSTAS DO BANCO MUNDIAL PARA
OSETOR DE SAÚDE NO BRASIL

Ointeresse do Banco Mundial no

setor de saúde brasileiro acompa

nhou a retomada do discurso do

combate apobreza, da última déca

da, e a emergencia deste setor como

um importante mercado para o in-
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vestimenta privado. A 'aten\(ao' dis

pensada para este setor nacional

pode ser comprovada pela quanti

dade de estudos e relatórios produ

zidos e divulgados pelo Banco, e

pelo aumento dos projetos financia

dos por este organismo internacio

nal no Brasil. A título de ilustra\(ao,

eis alguns desses estudos publica

dos na forma de documentos ofici

ais do Banco: Brazil: Northeast En

demicDisease Control Prqject (1988),

PoliciesJor Riform qfHealth Care,

Nutrition, and Social Security in

Brazil (1988), Women's Reproducti

ve Health in Brazil (1989), Adult

Health in Brazil: Acijusting to new

Challenges (1989), Issues in Federal

Health Poliry in Brazil, (1991) e The

Organization, DelivelY and Finan

cing qfHealth Care in Brazil: Agen

daJor the 90s (1993).

Quanto aos acordos de emprésti

mas para o Brasil, na última déca

da, destacam-se tres projetos que

tiveram a participa\(ao financeira do

Banco Mundial, senda eles o Proje

to de Vigilancia e Controle de Doen

\(as (VIGISUS), o segundo Projeto de

Controle e Preven\(ao de DST/AlDs e

o REFORSUS (Refor\(o aReorganiza\(ao

do Sistema Único de Saúde), ou,

como o Banco prefere denominar no

acordo de empréstimo assinado com

o Brasil, de 'Projeto de Reforma do

Setor de Saúde'. Para o Banco, este

projeto destinava-se, efetivamente, a

promover reformas no SUS (Sistema

Único de Saúde) brasileiro.

Os estudos citados antes teri

am como objetivos, segundo o pró

prio Banco, contribuir para apro

fundar o conhecimento sobre esse

setor nacional e apresentar suges

toes para o "enfrentamento dos

desafios do sistema de saúde bra

sileiro nas próximas décadas".

Esses desafios incluiriam a des

centraliza\(ao e democratiza\(ao, e

a redu\(ao dos déficits fiscais, so

bretudo mediante a redu\(ao dos

gastos do governo, pois segundo

No DOCUMENTO 'B RASIL: NOVO DESAFIO

ASAÚDE DO ADULTO', ESTÁ EXPRESSO QU E

"OS EMPRÉSTIMOS DO BANCO MUNDIAL

PARA OSETOR DE SAÚDE NO BRASIL

EQUIVALEM AMENOS DE 1%DA

DESPESA NACIONAL TOTAL EM SAÚDE"

o Banco, "as realidades fiscais

colidem com os sonhos de despe

sa alimentados pelo processo de

democratiza\(ao e pela Constitui

\(ao de 1988" (idem, 1991, p.1-20).

Para efeitos deste estudo, toma-

mos os dais documentos antes cita

dos como base, que em seu conjun

to sintetizam as propostas do Ban-

co Mundial para o setor de saúde

brasileiro: 'Brasil: novo desafio a
saúde do adulto' (1991) e ?\ organi

za\(ao, presta\(ao e financiamento da

saúde no Brasil: urna agenda para

os anos 90' (1995).

De acordo com dados divulgados

pelo próprio Banco, é possível afir

mar que a participa\(ao desta insti

tui\(ao, no setor de saúde brasilei

ro, tem se traduzido mais na apre

senta\(ao de diretrizes e orienta\(oes

para as políticas nacionais, com o

objetivo de promover importantes

reformas do setor, do que, efetiva

mente, no aporte substancial de re

cursos por meio do financiamento

de projetos ou programas que pos

sam ampliar de modo significativo

a oferta de servi\(os de saúde em

nível nacional. No documento 'Bra

sil: novo desafio a saúde do adul

to', está expresso que "os emprésti

mas do Banco Mundial para o setor

de saúde no Brasil equivalem a

menos de 1% da despesa nacional

total em saúde", contudo, este quan

titativo nao poderia impedir ao Ban

co de pensar formas de aplica\(ao do

outro montante, afirmando que "é

imperativo que o Banco Mundial

também apóie os esfor\(os brasilei

ros no sentido de que os outros 99%

da despesa sejam aplicados com

mais eficiencia" (idem, 1991, p.1).

O núcleo temático dos dais do

cumentos do Banco, analisados neste

trabalho, constitui-se em urna ava

lia\(ao genérica do Sistema Único de

Saúde brasileiro, com enfase nos

aspectos da rela\(ao custo-benefício

dos servi\(os e na defesa da necessi

dade de reformas constitucionais e

institucionais vinculadas a este se-
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toro As propostas de refonnas apre

sentadas como fundamentais para

ampliar a assistencia a saúde dos

mais pobres, em realidade contribui

com a tendencia de anular ou reduzir

os direitos de saúde conquistados pela

sociedade brasileira e consagrados na

Constituil;;ao Federal de 1988.

Se no documento do Banco Mun

dial de 1991 transparece certo oti

mismo em rela\(ao as reformas so

fridas pelo setor de saúde brasilei

ro, durante a década de 1980, refe

rindo-se particularmente a questao

da descentraliza\(ao, vista como pos

sibilidade de retirar do governo fe

deral o poder decisório e partilhar

as responsabilidades com os gover

nos estaduais, municipais, entida

des sociais nao governamentais e

comunidades, no documento de

1995, partindo de urna análise in

terna do sistema economico e polí

tico nacional e do próprio processo

de implanta\(ao do SUS, aquele oti

mismo se transforma numa crítica

por um suposto equívoco nas refor

mas implementadas, urna vez que

a descentraliza\(ao nao se processou

da forma como era esperada e a de

fesa da eqüidade, assim como a ten

dencia de universaliza\(ao do aces

so, teria representado urna enorme

sobrecarga, muito além da capaci

dade dos recursos governamentais.

Partindo dessas avalia\(oes, o

Banco propoe a 'consolida\(ao das

reformas institucionais', por meio de

urna revisao constitucional, que

deveria compreender:

• Fortalecimento do papel e da

responsabiliza\(ao dos estados em

rela\(ao ao financiamento e a pres

ta\(ao de assistencia médica;

• Estabelecimento de um sistema

transparente e consistente, com for\(a

legal, de transferencias da esfera fe

deral para as estaduais e municipais;

• Mudan\(a no papel do governo

federal para a regulamenta\(ao, as

sistencia técnica, pesquisa, elabora

\(ao de padroes e de incentivos para

oBANCO FAZ UMA DEFESA

DA PARTICIPACAO DA REDE

PRIVADA NA PRESTACAO

DOS SERVICOS DE

SAÚDE NO BRASIL

melhoria da qualidade, regulamen

ta\(ao e conten\(ao de custos, libe

rando-o da responsabilidade pela

presta\(ao e controle dos servi\(os;

• Promo\(ao da pesquisa e do de

bate sobre políticas de saúde atra

vés de financiamento público e vi

gorosa associa\(ao com outros ór

gaos responsáveis pela defini\(ao de

políticas nos níveis municipal, es

tadual e federal (BANCO MUNDIAL, 1995,

p. xxviii/xxix).

Essas reformas, segundo o Ban

co, teriam implica\(oes imediatas no

campo institucional, sendo as prin

cipais: 1) A defini\(ao de quais po

deres o governo estadual deve trans

ferir para as municipalidades e

quais devem manter para si; 2) O

estabelecimento de políticas de con

ten\(ao de custos, mantendo baixos

os valores dos servi\(os, através da

restri\(ao do acesso; 3) Descentrali

zar a responsabilidade pela presta

\(ao de servi\(os clínicos para os es

tados, saindo da ingerencia federal

e da inexperiencia e corrup\(ao das

secretarias municipais de saúde; 4)

Retomar as experiencias das AIS

(A\(oes Integradas de Saúde) e do

SUDS para as reformas futuras e, 5)

Examinar com mais cuidado os pa

péis dos setores público e privado

de saúde no Brasil, para definir

a\(oes e políticas específicas (idem,

1995, p. x-xi).

Em ambos os documentos, o

Banco faz urna defesa da partici

pa\(ao da rede privada na presta

\(ao dos servi\(os de saúde no Bra

sil, com duras críticas a preferen

cia dada, pela Constitui\(ao Brasi

leira, as institui\(oes filantrópicas

e sem fins lucrativos.

"Se o oqjetivo consiste em prestar

selvlfos de quantidade e qualidade

máxima com os recursos existentes,

entao as políticas públicas atuais sao

inapmpliadas. As.fóntesjilantrópicas

e as.fóntes 'com.finalidade de lucm'

devem competir em teneno igual"

(idem, 1991, p.120).

Saúde em Debate, Rio de Joneira, v. 29, n. 70, p. 140-147, moi%go. 200S 143



Rllzono, Maria lucia Frizan

Pensando na limita\;ao da atua

\;ao do setor público e na amplia\;ao

do setor privado na presta\;ao de ser

vi\;os de saúde brasileiro, o Banco

propoe urna distin\;ao inicial sobre

as tarefas do setor público e do setor

privado, caracterizando os espa\;os

de cada um da seguinte forma:

"O setor público é o responsável
quase exclusivo pelas tarifas essenci
ais de regulamentar;do, plVmor;do e
educar;do, e tem impOltante papel a
atmplirem matéJia drifinanciamento.
A prestar;do de selvir;os deve serJezla
por toda equalquerentidade capaz de
piestá-los mais ificientemente dentlV
da pol/ticageralestabelecida pelo setor
público." (idem, 1991, p.ll 7)

As razoes explicitadas para a

defesa da participa\;ao da rede pri

vada, especialmente as EMS (Enti

dades de Manuten\;ao de Saúde) es

taria na sua maior criatividade,

maior eficiencia e melhor qualida

de dos servi\;os prestados, "... os

servi\;os prestados pelas EMS sao

comprovadamente superiores aos

servi\;os públicos disponíveis ... "

(idem, 1991, p.119).

A partir da análise de que no Bra

sil prestam-se demasiados servi\;os

de base hospitalar; que há urna es

pecializa\;ao exagerada no atendi

mento ambulatorial; que cresce ra

pidamente o uso de procedimentos

de alta tecnologia; e, se gasta mui

to pouco em promo\;ao e preven\;ao

da saúde, os autores dos documen

tos do Banco Mundial apresentam

como grandes diretrizes para as re

formas do sistema de saúde brasi-

leiro, recém modificado e incluído

na Constitui\;ao Federal, um conjun

to de propostas que pode ser sinteti

zado em seis pontos: 1) redu\;ao dos

investimentos públicos no campo da

assistencia médica; 2) focaliza\;ao

dos servi\;os públicos as popula\;oes

pobres; 3) enfase nas a\;oes preven

tivas, especialmente a redu\;ao dos

fatores de risco; 4) utiliza\;ao dos

recursos públicos em programas

que representem, basicamente, bens

públicos; 5) estabelecimento de pri-

PARA ESSA INSTlTUICAO PARECE

EXISTIR UMA INCAPACIDADE

NACIONAL DE FORMULAR pOLíTICAS

SOCIAlSADEQUADAS EDE

ALOCAR EFICIENTEMENTE

OS RECURSOS PÚBLICOS

oridades a partir de urna análise da

rela\;ao custo/benefício; 6) introdu

\;ao de reformas institucionais e no

sistema de financiamento do setor

de saúde, que incluiria a descentra

liza\;ao com dota\;ao de recursos,

prioritariamente para os pobres,

mobiliza\;ao de recursos privados,

racionamento da aten\;ao médica e

o uso de incentivos e técnicas de

gestao moderna.

No conjunto das propostas,

apresenta-se ainda um rol de su-

gestoes para o 'racionamento da

aten\;ao médica e o controle de cus

tos da assistencia no Brasil', tais

como: médicos generalistas, ca-pa

gamento feito pelo paciente, listas

de espera, incentivos fiscais para

seguro privado, op\;oes de trata

mento ambulatorial e assistencia

domiciliar, transferencia de um vo

lume maior da assistencia para o

setor privado, redu\;ao do número

de leitos hospitalares e do tempo

de permanencia, limite no paga

mento por servi\;o, cria\;ao de mer

cados internos nos sistemas públi

cos, limite na aquisi\;ao e uso de

tecnologia e, limite na cobertura em

termos de popula\;ao ou de diag

nósticos tratados (idem, 1995).

Chama a aten\;ao, na leitura dos

documentos, o ponto de vista do

Banco sobre a administra\;ao públi

ca no Brasil. Para essa institui\;ao

parece existir urna incapacidade

nacional de formular políticas soci-

ais adequadas e de alocar eficiente

mente os recursos públicos.

"O plVblema principal do setor
saúde no Brasilndo é, porém, aJalta
de dinheiro, esim a aplicar;do in/qua,
inificiente e inificaz dos adequados
lecwsos dispon/veis. É in/qua porque
apropon;do dos 1ecwsos púhlicos des
tinados aos abastados é demasiada.
É infficiente, porsegastar demais em
'bens pn'vados ' (...) eporndo segas
tal' o sl!.ficiente com os 'bens públi
cos' (...)é infficaz no sentido de que,
virtualmente em todos os n/veis, os

sistemas de administrar;do e lecwsos
humanos sdo antiquados e improdu
tivos. " (idem, 1991, p.8-9).
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o mesmo documento traz ainda

a seguinte avalia\(áo sobre o setor

de saúde brasileiro:

"Atualmente o setor público no
Brasil está malolientado e é inijficien
te. O setor dedica atew;do e lecU/sos
1elativamente pequenos el suajilllfdo
central de reguladO!; plVmotor e edu
cadO!: Por OUtlV lado, na área el qual
dedica a maiorpaJte de sua atenfdo 
a prestafdo de selvifos -o seu desem
penho é insatigatório e inificiente. "
(idem, 1991, p.117).

Os problemas políticos e admi

nistrativos que subsistem nas nos

sas institui\(óes públicas náo sáo

novidade para a maioria dos brasi

leiros. Daí a urna generaliza\(áo da

situa\(áo e urna redu\(áo da proble

mática do setor de saúde as ques

tóes assinaladas pelo Banco ser, no

mínimo, um demonstrativo de des

conhecimento de parte da realidade

brasileira. Nada garante que as pro

postas formuladas por institui\(óes

externas, supostamente neutras,

possam resolver os problemas que

aqui enfrentamos e/ou serem mais

adequadas as necessidades nacio

nais do que aquelas emanadas do

debate interno.

A perspectiva que predomina, nos

dois textos analisados, é a da manu

ten\(áo ou redu\(áo dos recursos des

tinados a saúde, com conseqüente

diminui\(áo da oferta e da amplia\(áo

dos servi\(os. "Se é que exista algo a

destacar, o Brasil já parece gastar,

tanto nos servi\(os públicos de saú

de como no total, propor\(áo do PIB

algo maior do que se deveria espe-

rar de um país com o seu nível de

renda per capita" (idem, 1991, p.lO1).

Como as políticas de ajuste do

Banco Mundial e do FMI as quais o

Brasil está submetido, náo admitem

aumentar os gastos públicos, a ques

táo central parece ser o controle dos

custos. Para o Banco Mundial,

"o conceito de contlVle de custos deve
ser entendido corno um cO!yúnto de
atividades destinadas a: 1) monitorar
os custos incomdos; 2) obter o maior
volume de plVdufdo possívelpara um

(OMO AS pOLíTICAS DE AJUSTE

DO BANCO MUNDIAL EDO FMI As

QUAIS OBRASIL ESTÁ SUBMETIDO,

NAO ADMITEM AUMENTAR OS GASTOS

PÚBLICOS, AQUESTAO CENTRAL PARECE

SER OCONTROLE DOS CUSTOS

dado volume de recU/sos; 3) eliminar
despeldícios. Contenfdo de custos, por
sua vez, ell/atiza a eliminafdo dos des

peldícios ea limitafdo no aumento dos
custos. " (idem, 1995, p. viii)

Aparece ainda como sugestáo,

no documento de 1995, que o Bra

sil deveria

"expe/imentar mecanismos de co-pa
gamento, com base nos resultados

do levantamento sobre demanda, e
em experiencias em estados e muni
cipios, cobrando apenas de pacien

tes com renda acima de certo valO!;

para a plVtefdo dos mais pobles."
(idem, 1995, p. xxiii)

Sobre esta questáo, embora ile

gal, sabe-se da existencia de cobran

\(a de taxas complementares, que

ocorre tanto na rede pública de saú

de, como em hospitais conveniados

ao SUS. Segundo Vianna, Piola &

Reis, pesquisadores do IPEA, esta

conduta é "urna prática que prospe

ra sem aparente rea\(áo objetiva das

autoridades do setor e dos órgáos

profissionais responsáveis pela vi

gilancia do comportamento ético de

seus filiados" (1998, p.25).

Para estes autores, da parte dos

usuários também náo se tem obser

vado mobiliza\(áo suficiente das suas

representa\(óes, nos conselhos de saú

de, que possa impedir essa prática.

Vale ressaltar que isso ocorre apesar

de a Lei 8080/90 e a Constitui\(áo Fe

deral assegurarem a gratuidade no

acesso aos servi\(os públicos e pri

vados que integram o SUS.

Destaca-se, também, a sugestáo

do Banco Mundial de que o governo

brasileiro deveria "em conjunto com

organiza\(óes profissionais, estabe

lecer diretrizes de garantia de qua

lidade, com suficiente flexibilidade

para permitir adapta\(óes por parte

dos diferentes prestadores de servi

\(0" (BANCO MUNDIAL, 1995).

Embora o Brasil seja um país que

compóe o rol das na\(óes ditas de

mocráticas, com um sistema cons

titucional-legal, que organiza o fun

cionamento dos poderes executivo,

legislativo e judiciário, regula a vida
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da sociedade e estabelece os direi

tos e deveres da popula¡;;ao, tem sido

comuns o desrespeito e o descaso

para com a Constitui¡;;ao brasileira.

Apesar da prática 'descuidada' para

com a Lei Maior, o fato de constar

da Carta Constitucional que a saú

de é direito de todos e dever do Es

tado, devendo este fornece-la gratui

tamente a todos, tem provocado um

inequívoco incomodo, tanto no go

verno quanto em organismos inter

nacionais, que tem pressionado pela

redu¡;;ao desse direito, assim como

a sua retirada da Constitui¡;;ao.

Em 1996, o poder executivo fe

deral elaborou e submeteu ao Con

gresso Nacional proposta de Emen

da Constitucional, acrescentando a

expressao 'nos termos da lei' ao ar

tigo 196 da Constitui¡;;ao Federal, que

abriria brecha jurídica para a ado

¡;;ao de medidas de ajuste no interior

do SUS, entre as quais a revoga¡;;ao

dos princípios da integralidade, da

gratuidade e da universalidade (Vi

anna, Piola & Reis, 1998, p.8).

No documento do Banco Mundial

de 1991, nao obstante a promulga

¡;;ao recente da Constitui¡;;ao Federal e

a manifesta¡;;ao expressa de conheci

mento dos princípios e diretrizes do

SUS, o Banco apresenta urna série

de sugestoes que colidem com a

Constitui¡;;ao brasileira. Citamos

como exemplo: 1) a proposta de co

bran¡;;a por servi¡;;os de saúde que é

contrária ao princípio da gratuida

de, "a cobran¡;;a aos usuários, tanto

direta como através de impostos 10-

cais, é um elemento essencial para a

fixa¡;;ao de prioridades"; 2) a suges

tao da discrimina¡;;ao do acesso que

fere o princípio da universalidade, "os

programas devem orientar-se especi

ficamente para os pobres e conside

rar explicitamente a sua situa¡;;ao"; e

3) a restri¡;;ao do acesso a aten¡;;ao

médica curativa que contradiz os

princípios da integralidade e eqüida

de (BANCO MUNDlAL, 1991, p.122-7)

No primeiro documento sobre o

setor de saúde brasileiro, o Banco

oBANCO APRESENTA

UMA SÉRIE DE SUGESTÓES

QUE COLlDEM COM

A(ONSTlTUICAO BRASILEIRA

Mundial ao mesmo tempo em que

manifesta certa concordancia com as

reformas em curso, demonstra pre

ocupa¡;;ao com os possíveis desdo

bramentos do cumprimento da Cons

titui¡;;ao Federal, recém aprovada. "O

prognóstico para o sistema de saú

de no Brasil nao é bom (...). A Cons

titui¡;;ao de 1988 estabelece como di

reito constitucional o acesso univer

sal aos servi¡;;os públicos de saúde.

A implementa¡;;ao deste direito exer

ceria significativo efeito sobre a pro-

cura e o custo dos servi¡;;os médicos

públicos" (idem, 1991, p.5-82).

A preocupa¡;;ao inicial com os di

reitos constitucionais, que segun

do os autores do documento de

1991 era conseqüencia de "propos

tas idealistas que visam a urna rá

pida passagem para um sistema de

presta¡;;ao de servi¡;;os de alta qua

lidade para todos, de acordo com

suas necessidades" (idem, 1991,

p.3), transformou-se, no segundo

documento, em recomenda¡;;ao im

plícita ao nao-cumprimento da

Constitui¡;;ao Federal, conforme se

observa nas cita¡;;oes a seguir:

'/'1 crescente expectativa da popu
lafllo em relar;do a um compromisso
público abelto e descentralizado de
qftlecer assistencia médica a todos os

cidaddos, (...) develáJol(;ar uma le
trafdo ou diluifdo do compromisso
assumido pelo govemo, a menos que
suu'am alguns controles para tomar
compat/veis orfamentos e oflietivos. "
(idem, 1995, p.x, grifo nosso)

'/'lfi.17ne tendbzcia para a wziversa

lizafdo de cobertura, a menos que s(/ja
1eveltzda por medidas ijficazes de con
tenfdo de custos trará, por si só, um

aumento signjficativo nas despesas se
asplVmessaspúhlicasjOrem mantzdas. "
(idem, 1995, p.xi, grifo nosso).

CONSIDERACOES FINAIS

Analisando as a¡;;oes do Ministé

rio da Saúde, ao longo dos anos

1990, nao se pode negar que deter

minadas políticas implementadas

nesse período se aproximam das

orienta¡;;oes do Banco Mundial e se-
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As prapostos do Bonco Mundiol poro os reformos do setor de Soúde no Brasil nos onos 1990

guem a lógica da proposta de refor

ma do Estado brasileiro, colocada

em prática a partir das diretrizes

expressas no documento denomina

do 'plano Diretor da Reforma do

Aparelho do Estado', de 1995.

Pode-se citar como exemplo, den

tre outros, a cria\(áo de subsistemas

de saúde dentro do SUS; o incentivo

por meio de diversas a\(oes aampli

a\(áo da iniciativa privada na pres

ta\(áo de servi\(os de saúde; a trans

ferencia de fun\(oes do Ministério da

Saúde para agencias reguladoras e

organiza\(oes náo estatais; a redefi

ni\(áo da própria estrutura do Mi

nistério da Saúde. Ou ainda, a cria

\(áo de programas como o PACS (Pro

grama dos Agentes Comunitários de

Saúde) e o PSF (Programa Saúde da

Familia), dirigidos para a popula

\(áo mais pobre.

observou-se também, na década

de 1990, a ado\(áo de medidas ou a

ausencia delas, que permitiram a

precariza\(áo, sem precedentes na

história, do emprego público na área

da saúde e a transforma\(áo paula

tina do Estado de produtor de servi

\(OS em regulador do setor. No cam

po da saúde, destaca-se a cria\(áo

de duas agencias reguladoras com

tais fins: a ANVISA (Agencia Nacional

de Vigilancia Sanitária), criada em

26 de janeiro de 1999, pela Lei Fede

ral 9728 e a ANS (Agencia Nacional

de Saúde Suplementar), criada em

28 de janeiro de 2000.

A regulamenta\(áo dos planos de

saúde, por meio da ANS, náo conse-

guiu acabar com os problemas do

setor. Dados do IDEe (Instituto de De

senvolvimento Econamico), em 2000,

apontam várias irregularidades fei

tas por 13 operadoras do ramo, com

graves prejuízos aos usuários.

Além disso, observou-se, nos

anos 1990, a tentativa de reabilita

\(áo de um modelo de aten\(áo asaú

de centrado na aten\(áo primária em

saúde, com o argumento de que o

modelo médico hegemanico estaria

favorecendo as classes média e alta,

enquanto a popula\(áo pobre esta

ria sem atendimento em suas 'ne

cessidades básicas' de saúde. Pro

pos-se, entáo, 'inverter o modelo',

utilizando como estratégias, a\(oes

centradas na preven\(áo, na familia

e na comunidade, por meio de pro

gramas seletivos e focalizados.
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