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ARTIGOS ORIGINAIS I OKIGINAI AntClfS -------------------------

Apolítico de soúde no governo lulo eodio/ético do menos piar
Health Pality in Ihe Lula government and Ihe leost worse diolectic
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RESUMO

o oQjetlvo do artlgo é anal/sar a política de saúde do Coverno Federal
na co'i/untura iniciada em 2003. A metodologia empregada Incluiu pesquisa
documental de planos, programas. prqjecos e relacórlos elaborados no
Ministério da Saúde. bem como a excrafdo de trechos de discursos de
aucoridadesgovernamentais e dlrigences do secor. publ/cados em)omais e
revistas de grande circulafdo. Os resulcados Incluem a slscemacizafdo e
discussdo do processo deJormulafdo e implemenca,do de políticas de saúde,
cotdando-o com algumas Iniciativas do Govemo Lula nas áreas econ6mica
e social. Aponca a.fruscra,do das expectativas em romo da gesrdo do Esrado
porJor,as consideradas de esquerda. embora reconhe,a eifor,os realizados
para a manutenfdo e conrinuidade do processo de riforma secorlal em
curso.
PAIAVRAS-(HAVE: polfrica de saúde, Slsrema Único de Saúde, Riforma Sanirária
Brasl/eira.

ABSTRAG

Thls arricle alms ro ana{yze theJederal governmenr healrh pol/cies in
rhe s/tuation whlch began in 2003. The mechodology employed included
documemary research qfplans. programs. projeccs and reporrs e1aboraced
by theMinisrry qfHealth. as wellas the excraction qfpassages.from speeches
made by governmental auchorlties and leaders qfthe sector published in
large circulaclon newspapers and magazines. The resulrs include che
systematizacion and discussion qf the process qfJormulating and
implementing health pol/cies. comparing It to some initiat/ves qfthe Lula
government in econom/c and social areas. It reveals how expectations qf
Stare management by supposed{y lift-wlng powers have beenJrustrated.
whilst also acknowledglng dJorts that have been made to malmain and
contlnue the sectorial riform process underwqy.

KEYWORDS: Health policles. Brazil's Unflled Health System, Brazl/lan Health
Riform.
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Apolítico de saúde no govelno lulo e o dialéfi(o da menos pio/

INTRODUcA°

o término da gestao 2003-2006

do Presidente Lula estimula a refle

xao e demanda por um balan~o de

suas políticas públicas. No caso da

saúde. o respeito ao passado e o

compromisso com o futuro da Re

forma Sanitária Brasileira

(RSB)exigem. que se proceda a um

exame crítico da política formula

da e implementada nessa gestao.

Trata-se de ':fazer uma análise dos

processos e quest6es políticas que

se acham envolvidas na avalia,ao

dos planos e programas do selOr

público de um país" (BUSTAMEN

TE & PORTALES, 1988 p. 79).

Para o desenvolvirnento dessa

análise. algumas perguntas prelimi

nares podem ser apresentadas:

quais os compromissos explícitos

no programa de governo antes das

elei~6es presidenciais de 2002?

Quais os fatos políticos relaciona

dos com a saúde produzidos no pe

ríodo de governo? Como os atores

políticos atuaram na conjuntura?

Que rela~6es poderiam ser identifi

cadas entre tais fatos e o programa

de governo? Perguntas como essas

sugerem uma avalia,ao centrada na

Jormula,ao e no processo político

correspondente a implementa,ao.

Em outras palavras. remetem aaná

Iise da política de saúde em suas

dimens6es de poliry e de poli(icS

(PAIM.2003).

Analisar apoliry implica identi

ficar o conjunto de proposi~6es re

lativas ao enfrentamento dos pro

blemas e ao atendimento das neces

sidades de saúde da popula~ao, se

gundo a perspectiva adotada por

um determinado ator social. Tais

proposi~6es geralmente sao apre

sentadas e sistematizadas em docu

mentos como programa de gover

no, políticas, planos, programas e

projetos de interven~ao, expressoes

das políticas planificadas. Podem,

oTÉRMINO DA GESTAD

2003-2006 DO PRESIDENTE LUlA

ESTIMUlA AREFlEXAo EDEMANDA POR UM

BAlAN~o DE SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS

também. ser apreendidas mediante

declara~oes e discursos de autori

dades e atores sociais que ilustram

cenos componentes da agenda po

lítica e podem ser examinadas, ain

da, a panirde atos normativos, tais

como: leis, decretos, portarias, re

solu~oes, etc. No caso em questao,

trata-se de identificar as propostas

de saúde incluídas no programa de

governo e seus desdobramentos ao

longo da gestao.

No que diz respeito a poli(ics.

cabe considerar a Jura política tra

vada no ambito do governo (inter

namente as institui~oesde saúde e

destas com outras organiza~oesgo

vemamentais enao-governamentais)

e na sociedade civil. A dinamica

desse processo político tanto pode

contribuir para consolidar ou para

subverrer, no cotidiano da imple

menta~ao em organiza~6es públi

cas, a direcionalidade indicada no

programa de governo e nos planos

de a~ao derivados ou subsidiários.

Essa luta política se expressa pela

disputa entre atores das organiza

~oes visando a apropria~ao e ao

acúmulo de poderes técnico, admi

nistrativo e político (TESTA, 1992).

Esses enfrentamentos podem se re

velar em torno das op~oes estraté

gicas a serem adotadas no cotidia

no das institui~oes responsáveis

pela implementa~ao da proposta

política que refletem a luta pelo

poder, quer no ambiente interno,

quer nas rela~6esestabelecidas en

tre os diferentes órgaos. Como exem

plos, podem ser mencionadas as

rela~oes de coopera~ao ou conflito

entre institui~oesdo poder executi

vo (Ministério da Saúde. secretari

as estaduais e municipais de Saú

de, agencias executivas etc) e des

tas com o poder legislativo, judici

ário, organiza~oes nao-governamen

tais, mídia e grupos organizados da

sociedade civil.
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Conseqüentemente. as políticas

de saúde de um governo nao podem

ser avaliadas apenas setorialmen

te. ou seja. pelas a~óes exclusivas

do sistema de servi,os de saúde ou

do ministério correspondente. Há

que se examinar passos. tra~os e

produtos do governo que tem reper

cussóes na saúde da popula,ao e

na organiza,ao do sistema de ser

vi,os. Com essa perspectiva. o pre

sente artlgo tem como objetivo ana

Iisar a política de saúde do Gover

no Federal na conjuntura iniciada

em janeiro de 2003'.

DD PROGRAMA AEQUIPE DE GOVERNO:
DISCURSO TíMIDO E

PRÁTlCA FRAGMENTADA.

Depois de perder as elei~es pre

sidenciais de 1989. 1994 e 1998. o

Partido dos Trabalhadores (PT) Iide

rou urna coliga~o partidária que

elegeu o ex-operário. ex-líder sindi

cal e ex-deputado constituinte Luiz

¡nácio Lula da Silva. como Presi

dente da República. em 2002. A1ém

da relevancia histórica do aconteci

mento e das esperan~ascultivadas

durante a campanha. amplas expec

tativas foram expressas em rela~o

adirecionalidade da política de saú

de. especialmente tendo em vista a

necessidade de se acelerar o proces-

so de mudan~ no financia mento.

gestao e organiza~ao do sistema

público de saúde. Também se apos

tou na possibilldade de se intensifi

car o processo de participa~o e con

trole social do SUS. avan,ando-se

na democratiza~ao do conhecimen

too na reorienta,ao das práticas e

na melhoria das condi,óes de saú

de da popula,ao.

Aa se tomar. como ponto de par

tida. a análise do componente saú

de do Programa de Govemo apre-

oPRESENTE ARTlGO TEM COMO

OBJETIVO ANAUSAR APOLíTICA DE SAÚDE DO

GOVERNO FEDERAL NA CONJUNTURA INICIADA

EM JANEIRO DE 2003

sentado no período eleilOral' cons

tata-se. de um modo geral. urna rei

tera~o de proposi,áes já contidas

e formalizadas na Constitui~ao Fe

deral. na Lei Organica da Saúde e

em distintas normas operacionais

do Sistema Único de Saúde (SUS).

Houve candidatos concorrentes que

chegaram a apresentar programas

mais abrangentes. inovadores e con

sistentes.

Após a vitória. a excita,ao do

"mercado" e da mídla. pela indica

,ao imediata do Presidente do Ban

co Central e do Ministro da Fazen

da, correu ao lado da Iniciativa do

entiio Presidente Fernando Henrlque

Cardoso no sentido de disponibili

zar cargos para integrantes do "gru

po da transi~ao" (GT) a serem indi

cados pelo presidente eleito, visan

do apassagem dos trabalhos de um

governo para o outro. Foi designa

do para dirigir os trabalhos do GT,

o entao prefeito da cidade paulista

de Ribeirao Preto, que se tornara

coordenador do programa de Lula

devido a urna tragédia (assassina

lO do prefeito de Santo André, celso

Daniel, que seria o coordenador do

Programa de Governo). Nas várias

entrevistas concedidas a mídia, o

coordenador do GT refor,ava o dis

curso que. segundo a mídia, o mer

cado precisava ouvir para se acal

mar. Assim, era cada vez mais fes

tejado pelos porta-vozes do "merca

do" e pela mídia.

Tanto o presidente eleito quanto

o entao presidente do PI. losé Dir

ceu, destacavam que o GT era 'téc

nico', e que ninguém deveria espe

rar tornar-se ministro a partir des

se trabalha. Mas, na viagem a Wa

shington, Lula deixou escapar, por

J o material ut.ilizado na pesquisa documental será Idemlficado mediante notas de pé de página 30 langa do texto, reservando-se as
referencias bibliográficas excJuslvamente para publlca~6es em IIvfos e periódicos.
4 Saúde para aJamf/(a brasllelra (Programa de Gaverna 2002 ~ Coliga~áo Lula Presidente: PT-PC do BPvPMN-PC8). setembro. 2002.
24p.
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ApolíTico de soude no ooverno lulo I a dio/ttico do mInos pier

aparente ato falho, o nome do Mi

nistro da Fazenda que a mídia. o

'mercado'. o governo americano e

os bancos aparentemente já sabiam.

E ainda fez piada com a tragédia

do país: se a economia brasileira

está na un ninguém melhor que

l/m médico para tratar dela ... As

sim, para dirigir urna complexa eco

nomia de um país de mais de 170

milhóes de habitantes. foi indicado

um político cujo currículo insinua

va algum interesse em questóes fis

cais e económicas, mas que a mí

dia comemorava entusiasticamen-

te.

o Relatório da Transi~ao, apre

sentado pelo seu coordenador e

transmitido ao vivo pela TV, prati

ca mente nada informava sobre os

trabalhos dos grupos. Concentrava

se em aspeclOs macro-económicos,

sinalizando para tópicos que o ca

pital financeiro valorizava. A pala

vra saúde nao foi mencionada uma

vez sequer, nem pelo coordenador

do GT nem por Lula no seu discur

so, mesmo que fosse para se referir

il 'saúde da economia'. QuanLO ao

'social', apenas foram feitas men

¡óes vagas il educa¡ao,il fome e

ilseguran~a pública. Esta omissao

era o primeiro sina! de como a saú

de seria tratada pelo governo.

Tal como na Fazenda, o político

indicado para Ministro da Saúde fo;,

também. um dos integrantes do GT.

desmentindo, mais urna vez, as de

c1ara~óes anteriores do presidente

eleito. Seu no me foi um dos últi

mos a ser divulgado numa equipe

de mais de tres dezenas de minis

tros'. muilOs deles recentemente

derrotados nas urnas. Con lUdo, a

composi~ao da equipe do segundo

escalao prestigiou alOres políticos

com panicipa¡ao no movimenlO da

AREFORMA ADMINISTRATIVA

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE( ...) SUGERIA UMA

ÉNfASE NA INTEGRAí!ÍO DA ATENí!ÍO BÁSICA

COM AASSISTENClA ESPEClAUZAOA E

HOSPIlAlAR...

RSB e com experiencia prévia de

gestao pública.

A reforma administrativa do Mi

nistério da Saúde, apresel1lada logo

no início do governo. sugeria urna

enfase na il1legra~ao da aten~ao

básica com a assistencia especi

alizada e hospitalar (Secretaria de

Aten~ao il Saúde); um destaque

para as questóes dos recursos hu

manos (Secretaria de Gesrao do Tra

balho e da Educa~ao em Saúde);

urna aten~ao para os insumos es

ITatégicos (inclusive assistencia far

macéutica) e desenvolvimento cien

tífico e tecnológico (Secretaria de

Ciéncia e Tecnologia e Insumos Es

tratégicos); urna prioridade para a

gestao democrática (Secretaria de

Gestao Panicipativa); e cena ambi

gúidade em rela~ao aos programas

especiais vinculados il Funda~ao

Nacional de Saúde (FU NASA) que

passaram a constilUir a chamada

SVS (Secretaria de Vigilancia em

Sallde).

Após a festa da posse do Presi

dente, o Ministro da Saúde conce

deu el1lrevista na televisao discu

tindo um aumento de 9% no pre~o

dos remédios para mar~o. Ao assu

mir o cargo, diante da presen~a de

mais de 600 pessoas, deu destaque

para a monalidade infantil, o 'es

candalo' da monalidade materna. a

manuten~ao do Programa de Saúde

da Familia (PSF), o fonalecimento

do SUS e o monitoramento da den

gue. No seu discurso', reafirmava

cenos principios e diretrizes da Re

forma Sanitária. o compromisso

com o SUS, a continuidade dos pro

gramas de controle da AIOS e do

) A prodigalldade com que foram criadas pastas ministeriais para acomodar interesses e apetites partidários visando a ocupa<áo dos
milhares de cargos de conflan<a - "Minisrério dos Derrotados" - já anunciava a reprodu<áo ampliada do c1ientelislllo. além de dificuldades
na coordena<ao política e na gestao. Se o Presidente reservasse por dia UIII despacho por ministro s6 conseguiria "c-lo de novo um mes
depols. Mas os fatos foram demonstrando que a gesüio náo era o que mais Imponava para o Presidente.

• Ministério da Saúde. Assessoria de Comunica,ao Social. Divisao de Imprensa. Trallsmissao de cargo do senhor ministro da Saúdc
Humberto Costa. 02.01.03. 7p.
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cabagismo'. mas nao avan~ava com

pcoposi~óes consent1ineas com as

expeccativas em rela~ao a conjun

tura que se iniciava: nada sobre a

regula~o dos 'planos de saúde';

multo pouco em rela~ao a indús

tria farmad!utiea e a produ~ao de

genéricos: nenhum plano de expan

sao dos investimentos nos servi~os

públicos; nenhum compromisso cla

ro com a for~ de trabalho em saú

de.

FATOS POLíTICOS DA SAÚDE:
REMANDO CONTRA AMARÉ DA

POLíTICA ECONOMICA E
DO MODO CONVENCIONAL

DE FAZER pOLíTICA

Analisar o processo político da
Saúde no Brasil supoe caracterizar

a situa~ao configurada no ambito
das institui~oes. especialmente o
Ministério da Saúde e as agencias
do setor. a Agencia Nacional de Saú

de Suplementar (ANS) e a Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitária
(ANVISA). Busca-se, assim, estabe

lecer um contraponto entre algumas
das iniciativas desencadeadas na
área da saúde e os fatos produzi

dos em outras instancias do gover
no. cujos efeitos contribuíram para

fragilizar ou favorecer a formula

~o e implemenca~ao das políticas

de saúde.

o INIcIO DA GESTÁO

No encontro com os prefeitos,

realizado em mar~o de 2003. o Pre

sidente e o Ministro da Saúde anun

ciaram a expansao da Aten~ao Bá

sica e do PSF, além do aumento dos

valores do Piso da Aten~ao Básica

(PAB) e da assistencia farmaceuti

ca. Posteriormente, o anúncio da

implanca~ao de 4.000 equipes de

saúde da familla. do refor~o ao aten

dimento de urgencia e emergencia

ANALlSAR OPROCESSO POÚTICO

DA SAÚDE NO BRASIL SUPOE CARAaERIZAR A

SITUAy\C CONFIGURADA NO MlBITO DAS

INSTITUI~ÓES, ESPECIAlMENTE OMINISTÉRIO

DA SAÚDE EAS AGENCIAS DO SETOR...

e do novo modelo de gest1io dos

hospitais universitários indicavam

a produ~ao de fatos políticos con

sistentes com o programa de gover

no. Além disso, um elenco de dire

trizes foi escabelecido para o primei

ro ano de gestao:

l. Melhoria do acesso, da qua

Iidade e da humanizaflio da aten-

fdO a saúde: ampliafdo do acesso

da populafdo aos servifos de saú

de;

2. Combate aJome: atendimen

to as caréncias nutriclonais:

3. Atendimento a grupos Com

necessidade de atenfdo especial:

aten,tio a saúde da crian,a, da

mulher e do idoso. Prevenfdo, con

trole e assisténcla aos portadores

DSTeAlDS:

4. Controle da dengue e outras

doenfas endémicas e epidémicas.

Combate a endemias e doen,as

transmitidas por vetores (priorida

de para a dengue e a malária);

S. Acesso a medicamento: ga

rantia do acesso da populaftio a

estes produtos;

6. Qualflicaftio dos trabalhado

res do SUS. Qualflicafdo dos traba

Ihadores da saúde".

Em consonancia com tais dire

trizes. podem ser descacadas as se

guintes a~oes: expansao da aten~ao

básica. com amplia~ao de recursos

e de equipes de saúde da família;

convoca~o da 12" CoTJferéncia Na

cional de Saúde em caráter extra

ordinário'; amplia~ao de credenci

amento para leitos de unidades de

tratamento intensivo (UTI); apoio 11

nanceiro aos hospitais universitá

rios redefinindo suas rela~oes eom

o SUS; reajuste nos repasses para

consulcas especializadas em hospi-

7 "Allás. tU quera avisar 30S (umantes de plantáo que serei tAo Implacável quanto o ministro SerTa no combate ao tabaglsmo" op. cit. p.4.
• Mlnlslérlo da Saúde. DlretTizes e Metas do MS para 2003 - Andamento das Af6es. 10 de julho de 2003.p. t l .
.. Os lemas $electonados foram: Dlrelro asaúde: Intersetorialldade das A~s de Saúde: I\S Tres Esferas de Govemo e a COnstru~o do SUS:
Organiza~o da Aten~o em saúde; Gest¡}o Partlclpatlva: Trabalho em Saúde; Ciencia. Tecnologla e Saúde: e flnanclamento. Radls. 11 :8.
2003.
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tais públicos. em estados e munici

pios de gest30 plena: nova campa

nha antitabagista na mídia (Fique

esperro!) para jovens de 13 a 19

anos: cria,30 da C3mara de Regu

la,30 do Mercado de Medicamentos

(CAMED) e fixa,30 de normas para

o controle de pre,os destes produ

tos (Medida Provisória N° 123. de

26 de junho de 2003: apoio aos la

boratórios oficiais. isen<;30 de ICMS

para medicamentos de alto custo.

refor,o aos genéricos. 18 novas re

solu,oes da ANVISA regulamentan

do os medicamentos e condenando

o uso de antigripais e hepatoprote·

tores. além da convoca<;30 da 1a

Conferencia acional de Medica·

mentos e Assisténcia Farmaceuti·

calO: capacita,30 de profissionais de

saúde. com destaque para a pro

posta de constituir Pólos de Educa

,do Permanenre nos estados e mu

nicipios com mais de 100 mil habi

tantes. estruturando núcleos inte·

rinstitucionais e envolvendo gesto

res es[aduais e municipais. univer

sidades. escolas técnicas, hospitais

universitários. escolas de saúde pú

biica. estruturas de forma,30 dos

servi<;os de saúde. pólos de capaci·

ta,30 de saúde da família. núcleos

de saúde coletiva. agencias regio

nais; eoutras medidas específicas".

o PRIMEIRO ANO DE COVERNO

os seis primeiros meses de go·

verno. muita energia institucional

foi gasta para superar a fragmenta

,30 das a,oes e implantar a nova

organiza<;30 do ministerio. Assim.

segundo a equipe dirigente.

ATENTATIVA DE MUDANV\ DO MODELO DE

AlENeAO ASAÚDE, APARTIR DE PROJETOS

OUE PRIORIZAM OACOlHIMENIO EA

HUMANllAeA0, PODERlA SER CONSIDERADA

" .UM MARCADOR DESSA VONTADE POlITlCA DA

NOVA EQUIPE. ..

"os e!fforfos concenlraram-se. cm

especial, na adequafao da gestao do

minisrério as direrrizes do gOl'erno e

na implemenra(ao de medidas essenci·

ais á promOfáo da eqüidade "( BRA-

SIL. 2003)".

Mereceu destaque o processo

participativo para a constru,30 do

Plano PlurianuaI2004-2007. envol

vendo os trabalhadores. colegiados

e fóruns do ministério. inclusive as

inst3ncias de controle social. como

OConselho Nacional de Saúde". A

tentativa de mudan,a do modelo de

aten<;30 a saúde. a partir de proje

tos que priorizam o acolhimento e

a humaniza<;30". poderia ser con

siderada um 'marcador' dessa von·

tade política da nova equipe. Do

mesmo modo. a amplia,30 do PSF

e dos recursos do PAB. maiores re·

passes para aten,30 especializada

em hospitais públicos. expans30

dos Centros de Aten<;30 Psicossoci

al (CAPS). refor<;o do atendimento de

urgencia e apoio aos hospitais uni

vers i tá rios federa is. ind icavam

uma concep,30 mais abrangente

para a organiza,30 do sistema pú

blico de saúde.

Os fatos acima mencionados si

nalizavam para redefini,oes rele

vantes na política de saúde.apesar

da falta de indica,oes de corno en-

10 Ver. ainda: redimenslonndo o projeto da fábrica de preservativos em xapuri/"cre e rCJlasse de recursos para a assistel\cia filrmaceutica
nos municipios do Fome Zero. Brasil. MS. 2003_ Op. cit..p.15.
I Vacina~ao de 12.3 milhóes de pessoas acima dos 60 anos de idade. representando 82.2% de cobertura ,-acinal e de 93.45% de crian~as

entre zera e quatro anos de Idade: mobiliza\"áo e recursos para o combate adengue tubcrculose, hanseníase e AJOS: ad0\50 do novo cartáo
da crian,a: multas da ANS sobre planos de saúde: a\"óes de controle da violéncia contra a mulher (Disque Saúde Mulher): notinca,áo
obngatória de óbitos de mulheres em idade Fénil. Brasil. MS, 2003. op cit. .p,16: Saudc. Brasil, 87:7, jlll1ho de 2003,
IJ Ministério da Saúde. Dirclrizes e Melas do M5 para 2003 - Andamcnlo das A,-,óes_ 10 de julho de 2003. p.l.
,) op. CiL

~ Todos 05 projelos novos do Ministécio conteriam como requisilos o Fonalecimento de prálicas de acolhimcnto. respeito ao cidadao.
capacita,ao dos profissionals de s3úde. maior conForto. responsabilidade definida pelo paciente. com ado~áo de planos de melas de
humanlz3,áo da alen,ao e da geStao. op. ciLp.3.

Soúde f{ll Debo/e. Rio de JOllttro. v 29. n 71, p. 268·2832, ~I/dez. 2005 273



TEIXlIRA. "'m.. Fon... &PlIl\, Joimilloo ~'"

frentar a segmenta~áo do sistema

de saúde brasileiro. Embora a Iimi

la~áo de recursos or~amenlários

náo permitisse assegurar a sufici

encia de muilas dessas medidas em

rela~áo as necessidades insalisfei

taS acumuladas. elas apontavam

cerra direcionalidade da polílica.

esse sentido - a ledefini~áo do

modelo de aten~áo e a busca de

acesso universal e integral dos ser

vi~os de saúde -. iniciava-se medi

ante a reorganiza~o da aten~áobá

sica arriculada a vigilancia da saú

de e a alen~áo especializada.

Todavia. na contramáo dessa

política de saúde. a Na~áo foi sur

preendida com o contingenciamen

to de recursos logo em mar~o" e

com um fato da maior gravidade.

ocorrido no início de abril. Ojornal

Hqje da Rede Globo anunciou. em

primeira máo. urna Medida Provi

sária do Presidenre Lula autorizan

do propaganda de cigarro em even

tos intemacionais. desrespeitando a

Lei 10.167 de 27/12/2000 e. conse

qüentemente. a ConstilUi~áo da Re

pública (BRASIL. 1988) quando de

lermina que a publlcidade de taba

co deve estar sujeita a restri~óes

legals. Assim. interesses económi

cos. políticos e mldiáticos. vincu

lados a pressóes da Federafdo In

ternacional de Automobl/ismo

(FIA). somente para beneficiar um

evento esporrivo na cidade de Sáo

Paulo. macularam urna polílica pe

nosamente construída. com a aqui

escencia de um Ministro da Saúde

que. no discurso de posse. apresen

tou-se como 'implacável' no com

bate ao tabagismo..

Tal decisáo envergonhava os bra

sileiros aos olhos do mundo civili

zado. pois a autorldade malor do

país descumpria a lei e a Conslirui

~áo recorrendo a urna MP. procedi-

PROFISSIONAIS DE SAÚDE INDIGNARMI-SE

DIANTE DE UMA DECISAO liVIANA E

AUTORITÁRIA CONTRA EVIDENCIAS CIENTíFICAS

ECONTRA AS LUTAS HISTÓRICAS DOS

TRABALIlADORES DE SAÚDE PElA PROM~ E

PROTEcAo DA SAÚDE

mento tantas vezes criticado pelo

presidente e seu partido durante os

governos anterioles. Minislros con

siderados de esquerda. como os da

Saúde. do Esporte e da casa Civil,

sucumbiram as pressóes do capital

compromelido com aquele evento

esportivo. Plofissionais de saúde

indignaram-se diante de urna deci

sáo leviana e aUlorilária contra evi

dencias científicas e contra as lUlas

históricas dos trabalhadores de saú

de pela plom~o e prote~áo da saú

de. Cidadáos. eleilores e militantes

sentiram-se traídos quanto as espe

ran~s e confian~ que depositavam

no novo Governo. alimenradas por

décadas de lutas democráticas.

Como assinalava a carra de um lei

tor do jornal Folha de Sáo Paulo:

ofato de o Brasil ter se cornado re

fém do circo da Fónnula /. Impedindo

a vigéncia de lels cl!io oQJecivo é preser

var a saúde pública (rescrlftJo á propa

ganda de cabaco). causa conscerna.tJo.

além de serpéssimo exemplo para a qjir

ma.tJo da cidadania. Melhor seria se o

pals deixasse defazer paree do roteiro

de um esparte mercendrio e elitista e

passasse a respelcar a sua condi.tJo de

pals soberano (FOLHA DE sAo PAULO.

2003)".

O próprio Ministro da Saúde.

durante audiencia pública na Co

missáo de Seguridade Social e fa

milia. na Cámara dos Deputados.

revelava semanas depois que foi por

chantagem da FIA que o Governo

editou a Medida Provisória 118/03.

autorizando a propaganda de cigar

ros em eventos esporrivos interna-

l~ Como em OUleas oporrunidades, a área económica deu o tom para as políticas de saúde. Asslm. o Mlnlst~rlo da Saúde sorceu lago no
¡nfclo do governo- urna Interven~a.o da área económica com um contingenciameneo de 1,6 bilhóes de reals. o malor de todos os mlnist~rios

em lermos absolutos. Promessas do Mlnlstérlo do Planejamemo de providenciar a Ilbera\ao dos recursos nao apagavam o sentido da a~ao

paHtlea de governo através dessa primeira surpresa negativa para o setor.
l. Palnel do leitor. Fo/ha d~ S40 Pau/o. 816/03.pA.3.
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Apolíllca de 1aude no goyerno lula e a dialítico do m,nos piar

cionais até ¡ulho de 2005. Segundo

o ministro. a HA deixou claro que

o Brasil seria excluído do circuito

da Fórmula l. caso a MP mio fosse

editada. permitindo que as escude

rias tivessem a logomarca de cigar

ros estampadas em seus veículos

durante o Grande Prémio Brasil. re

alizado no dia 6 de abril de 2003.

em Sao Paulo. Diante da amea~a. o

Governo teria levado em considera

~ao os empregos gerados pelo even

to. a imagem do Brasil que um GP

projeta no exterior e a sitlla~ao ju

rídica complexa de um eventual

rompimenlO de contrato. 11

Decisóes semelhantes assumidas

pelo governo contra a saúde conti

nuaram a ser LOmadas como aque

las relacionadas a libera~ao da ex

porta~ao da soja transgénica. bem

como o seu plantio. a importa~ao

de pneus usados e as tentativas de

desobedecer a Emenda Constitucio

nal 29 durante a elabora~ao das

propostas or,amentárias. Aliás. as

manobras para desviar recursos do

SUS vinham se configurando desde

que o Presidente e o seu Ministro

da Fazenda discutiram um acordo

com os governadores que permiti

ria gastar livremente 20% das recei

tas. ou seja. possibilitando a des

vincula~ao dos recursos de saúde e

educa,ao nos or~amentos dos esta

dos". E o Ministro da Fazenda con

siderava natural o pleiLO dos gover

nado res já que a Uniáo assim pro

cedia: "Se nós aplicamos a DRU

(Desvincula~áo de Receitas da

Uniao). por que seríamos contra que

eles (governadores) apliquem?" ".

oGOVERtlO CONTINUA COMPROMETEN DO AS

pOLíTICAS DE SAÚDE, TAL COMO acORREU

DURANTE AElABORAylO DAS PROPOSTAS

ORCAMEtITÁRIAS NOS ANOS SEGUINTES

Dessa vez. o Ministro da Saúde

rcagiu diante de mais um golpe con-

tra a saúde. urdido pelo Presidente

e seu Ministro da Fazenda:

É imporrante que se diga que o SUS.

e mesmo os seus nobres princfpios bási·

coso nao saoJmco de um consenso. mas

de um longo caminho de bacalhas en·

Jrellladas por rodas aqueles que. 00 lan

ga das duas úlrimas décadas. coloca

ram as questócs de saúde pública aci·

ma das motivaróes políticas, ideológi·

cas, parriddrias e corporativas (.. .J. A

mais recente e expressiva vÍlória do

SUS se deu com a aprovapio da emen

da 29. no ano de 2000. pelo Congresso

Nacional. A emenda vincula as recd·

tOS da Unido ede Estados e municípios

a gastos na drea de saúde. Sua apro

vafdoJoi resultado de uma ampla mo·

bilizurao da sociedade civil. de parla

mentares e gestores em todo o Brasil

(COSTA. H.. 2003. p. A 3). '0

A postura do Ministro. desta vez.

provocava certo alenLO. Seu discur·

so enfatizava o fortalecimenLO da

descentraliza,ao. a responsabilida

de parrilhada. a melhoria do aces

so e a qualidade do atendimento.

nao a desresponsabiliza~ao sobre o

financia mento. Mas o Ministro.

11 o ministro disse que, apcsar de ser produto das prcssóes da FtA, a medida pro"'isória tcria pontos positivos. Dentre eles. o dispositivo
que possibilila a Iransmissao de mcnsagens gr<lwitas. durante os eventos esportlvos. com advertencias sobre os malelicios do fumo. Em
seu depoimenlo. I-Iumberto Costa apresemou ullla série de propostas para aperfei(oalllcnto da MP. Ele sugcriu. por exemplo. a proibi\ao
da comcrcializa~áo de produtos derivados do tabaco em estabelccimentos de livre acesso para menores de 18 <lnos. "A proibi\áo atingiria
pontos de venda como supermercados e mercearias e seria regulamemada pelas prefeituras no prazo máximo de dais anos". Fome:
Agencia Cámara.
,. Governo libera Estados para reduzir yerbas da área social. Para conseguir o apoio dos governadores as reformas lributárla e da
Previdencia. o presidente Luiz Inácio da Silva fecholl um acordo que desobriga os Estados de aplicarem 20% de suas receilas cm selores
como educac;ao e saúde. A rarde. 1/07/03.p.1. Acordo autoriza Estados a gastar menos no social. Fa/ha de: Sao Pauto. Jl07/03.pA 1.
~ A Tarde. 1/07/03.p.14. Aécio defende desvlncula\áo cm Estados: "mas quando vejo a tona que os Estados poderiarn conar recursos da

cducac;ao e da saúde. as bancadas na Cámara ligadas as questóes sociais reagiram. E em urna reuniao da última quarta·feira na casa do
preSidente da Cámara. loao Paulo Cunha (PT). com a presenC;a do ministro José Dirceu (Casa Civil). essa permissáo aos estados foi
rechac;ada" Fo/ha de Sao Pauto. 5 de junho de 2003.
N Costa. }-l. Em defesa da saúde. Fotha de Sao Paulo, 6 de iulho de 2003. P.A 3.

Soude ero Debo/t. Rio de Joneno. v. 29, n 71. p 268·1832, sel/dez 100S 275



TEIX!IRA, (Drmen Fon.. &P~M. Joimi"," ~I"

mais urna vez. se equivocara. O

govemo continuava comprometen

do as políticas de saúde. tal como

ocorreu durante a elabora~o das

ptOpostas or~amentárias nos anos

segulntes. Fatos políticos Importan

tes como a implementa~áo da Re

forma Psiquiátrica". com base na

Lei 10.216/2001, e a manlfesta~áo

pioneira pela assinarura da Conven

~áo Quadro contra o Tabagismo22

náo chegaram a sobrepor-se aos

efeitos negativos daquele "pacote de

abril"» e das manipula~oesardilo

sas dos recursos do SUS. As políti

cas de saúde executadas nos primei

ros meses de gestáo. apesar de coe

rentes com o programa do candida

to. sofreram serios constrangimen

tos políticos e economicos (MEN

DON~etal., 2005).

Tal como nos governos anterio

res. em que a área economica do

minava com sua política moneta

rista. enquanto a gestáo da saúde

tentava avan~r nas franjas do pos

sível. o primeiro ano do governo

Lula encontrou no Ministerio da

Saúde um dos poucos espa~os onde

a equipe dirigente procurava hon

rar compromissos históricos. mes

mo diante das Iimita~oes or~amen

tárias e dos estratagemas de seg-

mentos do governo. Era possível

notar esfor~os para a gestáo parti

cipatlva. a exemplo da antecipa~áo

da convoca~áo da 12' Conferencia

Nacional de Saúde e a elabora~áo

do Plano Nacional de Saúde que exi
giu várias reunioes e seminários no
ambito do MS. Todavia. náo foi pos
sível lograr a consolida~áo de um
Projeto de Governo em Saúde mais

"robusto". de modo que o discurso
oficial ficou limitado a algumas
propostas cujo conteúdo parece re-

... ODISCURSO OFICIAL FICOU UMITADO A

AlGUMAS PROPOSTAS CUJO CONTEÚDO PARECE

REFlfTlR MAl5 UMA PREOCUPA(ÁO COM A

"MARCA" EOMARKETING DO QUE COM O

AVAN~O DA REFORMA SANITÁRIA

fletir mais urna preocupa~áo com a
"marca" e o marketing do que com
o avan~o da Reforma Sanitátia. Al·
gumas iniciativas. apesar de inci
dlrem sobre aspectos importantes
das carencias e necessidades de aten-

~áo a saúde da popula~áo. náo pa

recem suficientes para produzir

mudan~asna forma de organiza~áo

dos servi~os. muito menos nas con

di~oes de saúde e seus determinan

tes.

O ano encerrou-se com a reali

za~áo da 12". Co'!frréncia Nacional

Saúde Sérgio Arouca. precedida de

conferencias municipais e estadu

ais. Pela primeira vez na história

das conferencias nacionais o Minis

terio da Saúde explicitou suas con

cep~oes e diretrizes mediante docu

mento previo contemplando dez ei

xos temáticos. Ainda que em alguns

tópicos insinuasse certo dirigismo

sobre movimentos sociais. o docu

mento base tinha a possibilidade de

facilitar a discussáo de grandes te

ses, talvez no sentido de evitar a

reprodu~áo das queixas e denúnci

as locais que chegavam as confe

rencias nacionais. Tal propósito. en

tretanto. náo foi alcan~do. impon

do aos relatores um trabalho insa

no para sistematizar centenas de

propostas apresentadas no evento.

o que impediu. inclusive. a vota

~áo do seu relatório flnal. A alter

nativa criada foi a realiza~áo de con

sultas aos delegados e a aprova~o

JI PeoJero de Lel Institulndo o auxflio·reabl1lta~ao pslcossoclal para estimular a ressoclallza~áo de pessoas com tranSlornos mentais
egressas de langas interna~s. Contempla, ainda, a cria~ao de mals 178 Centros de Aten~áo Pslcossocial (CAPS) destinados a adultos,
crlan~as e adolescentes a aos ponadores de problemas mentais devldos ao álcool e cuteas drogas. Saúde, Brasil 87:3. junho de 2003.
Asslm foi lan~ada pelo Presidente da República, a política de saúde mental compreendendo o "incentlvo-bónus" de RS 200.00. destinado
a apolar a relntegra~ao s6clo-familiar dos pacientes com alla hospitalar ("De I'O/fa para casa"), Brasil. Mlnlslério da Saúde, D(retrlzes e
Metas do MS para 2003 - Andamento das Af6es. 10 de julho de 2003,p, 13.
n Brasil será o primelro país a asslnar a Conven~áo-Quadro. V~a. 10 de junho de 2003.
u Dlante da "chantagem da FrA", a MP autorltárla faz merecer a alus~o 30 "pacote de abril" dos tempos do General GelseJ. quando o
COngresso fol fechado para ser institurda a ngura do "senador blónico" que alterarla a composl~ao do coléglo eleiloral para Indicar o
pr6xlmo general·presldente.
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do relatório pelo Conselho 'acional

de Saúde meses depois.

Do ponto de vista político. cabe

registrar a presen~a do Presidente

da Organiza~áo Mundial da Saúde

(OMS). na cerimónia de abertura da

Conferencia. apesar da ausencia do

Presidente da República e dos mi

nistros de Estado convidados. mes

010 com o rigoroso esquema de se

guran~a montado. nunca visto nas

conferencias anteriores. De última

hora. surgiu o Vice-Presidente da

República na solenidade. tendo o

Presidenle Lula só aparecido no úl

timo dia do evento para fazer o dis

curso do encerramento.

A IMPLEMENTA~Ao

DAS POLÍTICAS

Embora o Ministro da Saúde le

nha declarado. publicamenle. que

o Minislério apoiaria as conclusóes

da 12'. CNS. nos anos seguintes. o

governo já náo parecia ler o mesmo

impeta para iniciar processos e pro

jelos. Uma das exce~óes foi a Re

forma Psiquiátrica que alcan~ou

novo ánimo atraves do Programa

Anual de Reescrlnura,ao da Assis-

réncia Psiquiárrica Hospiralar no

SUS - 2004 ". estimando que 15

mil paciemes pudessem volfar aso·

ciedade." Foram implantados 218

novas centros de aten~áo psicosso

cial (CAPS) e 160 novas residencias

terapeulicas. enquanto o programa

De Volra para a Casa devolveu 1264

pacientes para o convivio social. A

releváncia dessa política pode ser

constatada pela redu~áo de 5.519

leitas psiquiátricos entre 2003 e ¡u

nho de 200S ".

RESTOU PARA ASAÚDE CONFORIMR-SE

COM AS INICIATIVAS DE GRANDE APELO

PUBlIClTÁRIO, TAIS COMO OBRASil

SORRIDENTE, AFARMÁCIA

POPUlAR EOSAMU

Mas. no mesmo dia cm que o

Ministro da Saúde anunciava o

compromisso com a amplia~áo do

alendimento e melhoria da qualida

de dos servi\os no SUS. com o Com

bate ás endemias e com o acesso a

medicamentos essenciais". um edi

lorial analisava a economia e des

lacava a mera de inna~áo de S.5%

em 2004 e 4.5% em 2005. a raxa de

cámbio nlltuante. com livre movi

menlO de capitais. e o compromis

so com o superávil fiscal de 4.25%

do PIB". E se havia. ainda. algu

ma esperan\a entre os otimislas

quanto a urna fase dais do gover

no. o próprio presidente deu-Ihes um

choque de realidade, "Nao mexo na

economia, flitO fcm VD/fa. O cami

nho esrá romado e pomofinal"".

Mas. como afirmou um dos cola

boradores do governo Lula.

scmpre Ilá os que buscam razoes,

mesmo quando a irracionalidade vai

senda pcrccbida por quase rodos, para

jusrfjicar as oproes de um govcrno que

se deslja difender (?OLErrO. 2005

p.8/).

Restou para a saúde conformar

se com as iniciativas de grande ape

lo publicirário. rais como o Brasil

Sorridellre. a Farmácia Popular e o

SANU (Servi~o de Alendimento MÓ'

vel de Urgencia). Assim. a política

de saúde bucal recebeuuma priori

dade por parte do Minislério da Saú

de. com um invesrimenta previsto

:1 fTTGh·\ . 60 de jJlleiro de 2004
~~ Até o final de 2004. o MS esperJva expandir para 650 o nÚlTll'ro de Caps illlplalHados no país: 'i\ lllllplia\,ao da rede será rundamcntal
para contínuar crescendo o número de atendlmentos realizados nos centros. Em 2002. roram 38Q.8 mil. No ano passado. ultrapassou a
marca de 3.69 IIl1lhóes de atendimentos. quase dez \"ezes mals em rclal;ao 30 ano anterior www.saude.gov.br Brasília 2/2/04. Radis 19·
Mar/2004 . p.14. RAOIS. 11. 5 abril. 2004.. hnp:llponalwebOt.saude.gov.br/saude/23/06/04. hup:llporrolU'dJOI.Saude.gov.brlsaude/29106104.
la ~1inistério da Saúde. nalan(o da Saúde, landro de 2003 a ¡ulho de 2005. 143p.
1, Humberto Costa. Ver :Folha de Sao Paulo. 19/9/04.
:. Edhonal Folha de Sao Paulo (J 919104).
~.. Frase em aspas atribuida 30 Presidente Lula durante reuniáo com miniSlfos na semana de 22/11/2004. Ver Luiz Cláudio Cunha e weiller
Oiniz Coallzao X Colisao. Isto e. No. 1834. J. de dezembro,'2004. p.:;7.
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de R$ 1.3 bilhao para atendlmento

básico e especializado. Em pouco

mals de dois anos foi duplicado o

número de equipes de saúde bucal.

passando de 4.261. em dezembro de

2002. para 10.628. em junho de

2005. Sob a marca foram criados

137 centros de Especialidades Odon

tológicas em 21 estados. posslblli

tando algum acesso a cirurgia oral.

endodontla e periodontla.30

No caso do chamado programa

Farmacia Popular do Brasil. trata

se da concretiza~áo de um item da

campanha eleitoral. Iniciado em ju

nho de 2004. com grande apelo de

marketing. na contramáo da pro

posta da farmácla básica que vinha

sendo Implantada na rede pública

de servl~os de saúde. conforme a

política nacional de medicamentos

definida desde t 998. No que se re

rere ao SAMU. representou um in

vestlmento de R$ 167 milhóes. com

um repasse mensal de R$ 11.9 mi

IMes para 275 municipios de vinte

estados e integra a Polírica Nacio

nal de Arenfáo as Urgéncias desde

setembro de 2003 " .

ogoverno aprovou o Estatuto do

ldoso buscando suprimir o proces

so asilar e atuar na promo~áo e re

cupera~áo da sua saúde". e apre

sentou a Polírica Nacional de Aren

fáo Integral a Saúde da Mulher

(2004-2007). 33 Nesse particular.

cabe registrar a importancia do

lan~amento de duas normas técni

cas para o atendimento as vítimas

de violencia sexual e para aten~áo

humanizada ao abortamento".

...UM DOS FEITOS MAiS SIGNIFICATIVOS OA

GESTAO FOI AAMPUAcAO DA COBERTURA DO

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMíUA (PSF)...

Quanto a saúde da crlan~a e do ado

lescente. o MS buscou articular o

Programa Saúde e Prevenfáo nas

Escolas ao Programa Nacional de

DST/Aids. além da educa~áo sexu

al nas escolas. tentando prevenir

DST e gravidez na adolescencia."

A implementa~áo da Polírica Naci

onal de Alimenrafáo e Nurrifáo

contou com dlstribui~o de suple

mentos medicamentosos de sulfa

to ferroso para crian~s. gestantes

e mulheres.'" Em rela~o asaúde

do trabalhador. o MS tem procu

rado implantar a RedeNacional de

Arenfáo Integral a Saúde do Tra

balhador(RENAS1). com novas uni

dades de saúde do trabalhador sob

gestáo dos municipios e cria~áo de

centros colaboradores, ligados a

universidades. laboratórios e ins

titul~oes de enslno e pesquisa ".

Finalmente. cabe mencionar

a~oes relativas a saúde da popu

la~áo negra. dos quilombolas. dos

indígenas e dos assentados: a~oes

de vigilancia sanitária e controle

de doen~s transmissíveis e do ta

bagismo; ciencia e tecnologia;

transplantes: forma~áo de recursos

humanos: e promo~áo da saúde

(BrrlSilSaudável)" . Porém. um dos

30 Balan~o da Saúde, 200S.op. elt.
31 cabe alnda registrar a PolI/lca de Qualjficaf40 da Aten~do aSaúde no Slsttma Único de Saúde, QUQ/lsus/Emerg~ncia. contemplando
hospltals de emergencia. e o credenclamento de 2.749 novos leitos de UTI atllulho de 2005. op cir.
" Jornal Folha de sao Paulo (05/ 2003): Revista do Conselho Federal de Medicina (01/2003). Radls 02/2004 p. 6. http.If
www.quadranews.com.br/lndex.php1materia ... 7423.
» www.saude.gov.br Brasma. acesso em 27 de malo de 2004
~ BaJan~o da saúde. 2005 op. cil.
» hup:llponalwebO I.saude.gov.brlsaudelapllcacoeslnoliclaslnoliclas_detalhe.cfm1co_se~notlcla=8914 acesso em 26/03/2004
Je hnp:/lportal.saude.gov.brlsaudel acesso em 04/03/04.
Jr hnp:/lponal.saude.gov.brlsaude acesso em 05/03/04.
lA Merece destaque. nesse panicular. a formallza¡;ao da Polfllca Nacional de Prom~áo da Saúde no último ano do govemo. Ver: Brasil.
Mlnlstérlo da Saúde. Pollllca Nacional de Prom0f40 da Saúd~. Portarla No. 687. De 30 de mar~o de 2006. Aprova a Polftlca Nacional de
Promoc;a.o da Saúde. Dldrlo Q/iclal da Unido, No. 63.31/3/2006. Dlsponfvel em: www.saude.gov.brlsvs
" salanl'O da Saúde. 2005 op cit.
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, politice de seu de no gOVllno lulo. e d,Qf¡t/(Q do metros plOI

feitos mais significativos da gestao

foi a amplia,ao da cobertura do Pro

grama de Saúde da Familia (PSF),

com 22.683 equipes. em junho de

2005 (crescimento de 31.89%) ", e

atingindo 25.141 em 2006 em 5.028

municipios. ou seja. mais da meta

de da popula,ao brasileira.

Apesar desse conjunto de a,óes

produzidas pelo MS. a Subsecreta

ria de Comunica,ao Institucional da

Secretaria Geral da Presidencia da

República, ao realizar o balan,o dos

30 meses de gestao, valorizava ou

tros aspectos privilegiando o mode·

lo médico hegemónico:

A decisdo polícica do Governo Fede

ral de apear por mais recursos (' ..)Jez

com que a saúde pública no Brasil pro-

movesse mudan~as evidentes. como o

seror nacional de cransplal1ccs. que con·

seguiu. dejaneiro de2000. a maio de

2005. realizar 33.189 rransplames de

órgdos e reeidos (...); implanlardo de

94 Scrvifos de arendimcfIlo Móvel de

Urgéncia (SAMU), envolvendo 606

municipios. com 901 ambulancias dis

tribuidas e cobertura popu/acional de

mais de 82 mi/Mes de pessoas (. ..); eri·

ados 2.260 novos leiros em Unidades

de Tratamenco Intensivo (UTls)"o.

COMENTÁRIOS FINAIS

Nao sendo monolíticos nem o

Estado nem os governos, mas cris

taliza,ao dinamica de correla,ao de

for,as políticas e cullUrais, cabe

ressaltar a possibilidade de produ

,ao de fatos políticos relevantes

....AVAlIAR ApOlíTICA DE SAÚDE NA

CONJUNTURA EXCLUSIVMlENTE PElAS ACOES

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PODER-SE-IA

DISPOR DE U/M APREClAV-0 POSITIVA, MESMO

FAllANDO RECURSOS EOUSADlA PARA

INTERVENCOES /MIS MlPlAS

mesmo por um setor nao prioriza

do pelo governo". Se fosse possí

vel avaliar a política de saúde na

conjunlUra exclusivamente pelas

a,óes do Ministério da Saúde, po

der-se-ia dispor de urna aprecia,ao

positiva, mesmo faltando recursos

e ousadia para interven,óes mais

amplas. A realiza,ao da Cotiferén

cia Nacional de Saúde Sérgio Arou

ca". da 1/1 Cotiferéncia Nacional de

Saúde Bucal e da 11 Co'!féréncia Na

cional de Ciéncia, recnologia & /no

va¡:ao em Saúde" indicavam o com

promisso do gestor federal do SUS

com o controle social. A amplia,ao

da aten,ao básica através do PSF.

os esfor,os para a formula,ao de

políticas para a assisténcia hospi

talar, urgencias e a chamada 'mé

dia e alta complexidade', além da

elabora,ao e aprova,ao do Plano

Nacional de Saúde e dos Pactos pela

Saúde," também podem ser consi

deradas interven,óes relevantes

para o SUS.

COOludo, iniciativas como Far

macia Popular e Brasil Sorridellte

,que compuseram a publicidade do

governo na saúde. refor,am a ten

dencia de privilegiar projetos de

impacto na mídía em detrimeOlo de

políticas públicas comprometidas

com a radicaliza,ao da RSB. Por-

.0 Ver: em qUf!stQo. Balan\,o de 30 meses de governo . Parte 3 Especial N° 14 . Brasilia, I I de OUlUbro de 2005
u Saúde 1130 merecia destaque ern publica\,ócs do govcrno IlCrtl no discurso dos dirigelltes.
Ver: em questdo. Balan~o' 36 meses de governo - Parte 3. No.1 7. 8 de feverciro de 2006.
u ....i'ww.ensp.fiocruz.br/publ i/r3dis (04/03/2002). www.ensp.fiocruz.br/publ i/radis (03/03/2003).
4) Brasil MinlSlério da Saúde SalÍde no Brasil Conrribuirócs para a Agenda di' Prioridades de Pesquisa. Brasilia. 2004. 306p
.4 Brasil. Ministério da Saúde Secrelaria EXCCUliv3. Depanalllelllo de Apeio ¡), Descenlfaliza\,ao. Coordena.;áo-Geral de Apolo a Gestao
Descentralizada. Dm.'lrlzcs operacionais dos PaCtos pela VIda. cm Defi'sa do sus e de Gestao. Millis!éno da Saúde: Brasilia. 2006. 76p.
" Somente no último ano de gestao foi criada por declclo presidencial. 1\0 ambito do Mlnist¡;'rio da Saúde. a Comissao Nacional dt.'
DclerminanfL"s Sociais (/0 Saúde (CNDSS). dispondo de um grupo de trabalho com representantes de vários mil1istérios (Decreto de 13 de
mar~o de 2006). DOU. No. 50:21. 14 de mar\,o de 2006.

50uderm OebD'~, Rio de JOlleiro, v. 29, n 71, p. 268·2832. selJdel. 200S 279



fElXEIRA. (olmen Fonles &PAIM, Joimilson Silvo

tanto. se saúde for considerada a

panir da conceitua~aoexpressa na

Constitui~o da República. a polí

rica de saúde realizada pelo gover

no Lula foi desastrosa: nao se

avan~ou na a~ao interselorial45 ; o

desemprego e a violencia continu

aram negando o direito 11 vida; fal

tam evidencias de prioridade para

a saúde: e o setor nao foi poupado
nos cones dos gastos públicos nem
no contingenciamento de verbas já

garantidas pelo or~amento". En
quanto o SUS enfrentava dificulda

des. o sistema de assistencia médi
ca supletiva (SAMS) ganhou ánimo
novo durante o governo Lula. cres
cendo 21%".

Ponanto. a continuidade das
políticas de ajuste macro-económi
co e as reformas da previdencia" e

trlbutária contrastam com a debi
Iidade das políticas sociais". Os
que desde o primeiro ano de ges

tao tiveram a coragem de expor pu
blicamente suas críticas foram acu-

sados de julgar "com crescente se
veridade o governo Lula·... ainda

mais diante da simpalla desperta

da por um ex-metalúrgico carismá·

tico". Alguns consideravam a crí

tica precoce e precipitada. já que
muitos acredilavam na chamada

"fase dois· ou de reorienta~ao do

rumo do governo:

"NdoJaz sentido dizer que ojogo

acabou sugeríndo que ojogo podería

serjogado de outra maneira. quando

isso mio é verdadero.52

...ACONTINUIDADE DAS pOLíTICAS DE AJUSTE

/MCRO-ECONÓMICO EAS REfORMAS DA

PREVIDENCIA ETRIBUTÁRIA CONTRASTAM COM

ADEBIUDADE DAS POÚTICAS SOCIAlS...

Mas a possibilidade de redefini

~ao da política económica já pare

cia. desde o início do governo. mui

to improvável. Seja por urna impos

sibilidade lógica ". seja pelo com

promisso da 'Cana aos Brasileiros'

e do Ministério da fazenda com a

sua manuten~ao.seja pelas indica

~óes contidas no Plano Pluri-Anual

(PPA) com a reilera~ao da mela de

superávit primário de 4.25% até o

final do governo". Assim. desde

aquela época. a análise do sociólo

go Chico de Oliveira apresen lava

urna conclusao desconcenante:

A lutaJoiganha pela continuldade.

A vertente da ruptura perdeu (oo.) Para

Jalar a verdade, Oprograma do Serra

era melhor do que o do lula. Mals bem

estruturado. mais e/aro. Talvez por isso

ele tenha perdido".

No interior do governo, alguns

reconheciam que a op~ao por urna

- No nnat de 2005. a MP 261 leI1tou tirar R$ 1,2 bllMo da saúde para o Fome Zero. a1ém de recursos para hospitaiS das~ Armadas (1112005). e
uansreriu R$ 186 mUhOes para o Ministério das Cidades tratar esgolOS. Ver: \Yestln, R. Brecha na lel dra R$ 9 bi da saúde. O Estlldo de 540 Paulo, 281111
2005. \le( ainda: EntteVista: flnanclamemo do SUS é o grande desafio.M<tt1dna CFM. 156:2()'22. agos........mbrQ'ourubro 2005; Minlstério da saúde
invesllu apenas S,59% de seu ~rnento. Medicina CFM. 156:23. agoslQ/se'embr<>'otllubro 2005: 20 EnOOnlro Nacional do Ministérlo Público em Deresa
da saúde. Palmas para a lUla do MPI Radls, 39: 1+17, novembro de 2005.
47 Entre 2000 e 2002 o SAMS esteve estadonado na rahea de 35 milh6es de benendados de planos de saúde. volrando a crescer na gesLio petista:
37.103.604 cm 2003: 39.567.190 em 2004; e 42.452.067 em dezembro de 2005. www.ans.gov.br/ponalv4JsltelhomeJdefaultasp(acessoem 11/4120(6).
41 "Cad~ a 'ampla e democrática negocia~d tanto sobre rerorma trabalhista como sobre rerorma prevtdendárta7" (Item 56 do Programa de Govemo 
CoIi~ Lula Presiden..). RoosI. C. FoIha de Sdo Poulo. l' de ¡ulOO de 2003. p. A 2.
oM NAo confundir polftJcas sociaJs com programas de asslst!nda social (PrO poorprogramS) ou programas de transrerenda condldonada (PT'C), prescritoS
pelos organismos In_nats. a exemplo do Bolsa Rum7ia.
» cmm aos~ eNvio KoulZll. depulado estadual. pr·RS. 291óoQ3).
,sI "Lula acingiu aqueleestdgio em que ndopredsa pt'OKU nada. apenasque estd reaúnmtepreparadopara $NO presidente que elepromece:u sere que codos
nós tamblm quemnos que de s;¡ja". cony. C.H. O presiden.. que IOdos desejamos. R>lha de Sdo Paulo. \BI7IOO. p. E 10.
" \ti' o cienti.sla poIrtloo f'ábIo \Vanderley dos ReIs (UFMG) na R>lha de Sdo Poulo. s.u.mp.A.8.
" Segundo o filósofo Paulo Atan.... -urna vez adotada a alual poIrtica macroeooo6mlca. que n.W é especificamente brasileira. mas mundial, a sarda é uma
imposslbllidade Ióglca (oo.) NAo posso dizer para os mertados, para os Investidor<s. para banco internacional. para a admlnistraylo amer1cana: 'agora que
YllCis vlram CDlllO sou encten... de absoluta coofJalll3. que náo YOU raur nenhuma IrTesponsabIlidade na cond~ da política rnaaoeoonómica. agora
que vocés podem acreditar definItivamente ero mlm, eu vou mudar". Folha de $do Pauto, 8I06'03pA8.
.. O Ministro PaIocd -elevou a mela de superávit primár10 (a economla de recoIlaS destinadas a pagar os Juros da divida) de 3.1~ para 4,25" do 1'18",
oompromelendo-se a -roan.... esse patarnar mmlmo ao Iongo de todo o man<1a1O de Lula". apesar das dlvelgénclas Inlel1naS da ár<a ea>n6mica, a ala
liberal da Fazenda x In..rvencloolstas do l'1anejamenlO (Man¡ega) e do Oesenvolvlmen'o (FUrlan). ~" Pam. G. Ajus.. ccmpromele "espetácuJo". R>lha
de Sdo Paulo. 29 de junOO de 2003. p. AA.
.. Fo/M de Sdo Paulo. 8I06I03p.A.8.
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APOHII(Q de ~oude no governo lulo e o dio/ttico dD menos plOf

política monelarista provocava au

mento do desemprego e redu~ao da

atividade económica. mas. por fal

la de alternativa a tal pOlílica ou

por insuficiencia de poder para re

formulá-Ia. admiriam que interven

~óes nas franjas do capitalismo se

riam capazes de retomar o desen

volvi mento do país:

Lula está procurando combinar

uma política macroeconómica ortodo·

xa com pol!eicas mesoeconómicas que

vilo na dire~tio oposta. Enquanto mano

eémjuros altos e qferra de crédito ban

cário restriea. o presidenee promove a

libera(áo das cooperativas de crédito e

a ampliafdo do microcrédito. O resul

rada esperado seria a expallsdo de cré

dito ajuros mais baixos para pequcnos

e microemprcsdrios. cl/quaf/ro as em

presas de maior ramallho continuari

am renda de lidarcom urna políliea 1110

nctária restritiva. Lula aposfa na vol·

m do crescimcnto pela expansao dos pe

quenas. ou stja. com dislribuirQo de

renda. (SINGLER. 2003 p.1 O)"

Mas se a política económica au

mentava o desemprego, produzia

doen~ase violencias. alem de com

prometer os servi~os públicos. como

avan~ar no SUS. movido a gente e

a recursos públicos? Como implan

tar uma "carreira do SUS", quando

os servidores públicos eram sata-

nizados. responsabilizados pelo su

posto déficit da previdencia e ame

a~ados nos seus direitos como tra

balhadores que assinaram contra

lOS sob determinadas regras. en

quanto eSlas eram mudadas sem a

sua participa~ao?

Mesmo que as políticas sociais

nao apresentassem mais rerrocessos

e conseguissem se proteger das in

vestidas do Banco Mundial e dos

assessores da área económica. her

dados do governo FHC. contra a

(aMO IMPlANTAR UMA "CARREIRA 00

SUS", QUANDO OS SERVIDOR¡S PÚBLICOS

ERMI SATAtIlZADOS, RESPONSABILIZADOS mo

SUPOSTO DÉfiCIT DA PREVIOÉNCIA...

universaliza~ao cstabelecida pela

Conslilui~ao da República. a pOlíli

ca económica cominuava produzin

do dcsemprego. desigualdades. es

tagna~ao e vulnerabilidade externa.

Esses tempos já eram anunciados

no documento do Secretário de Po-

lítica Económica do Ministério da

Fazenda. em abril de 2003. regis

trando um comrole severo dos gas

tOS públicos até o final do governo:

'Urna das rarifas do govemo é a

execupio de urna polfticafiscal sólida.

nos próximos ano,S que traga consis

tencia de médio e fango prazo as con

tOS públicas, e lima mcllloria da qua/i

dade do qjustcfiscal realizado nos úl

timos anos (p. T)(...).No que se rifere a

políticas sociais. é.fundamenta/ que se

imp/emenecm rt!formas que corrijam

grandes distor~óes no que range ti es·

erurura lribuedria do governo e aJoca

lizafao e a fficdcia dos programas so
ciais"s,.

Para o governo as medidas ado

tadas se faziam imprescindíveis.

pois considerava que pior seria o

risco de uma desorganiza,ao da

economia. E O presidente. que de

sejava um crescimenro com face

humana" e anunciava. a cada ano.

o espeláculo do crescimento. con

lenlou-se por ler evitado o risco de

descontrole innacionário e rer obti

do maioria parlamentar para apro

va~ao das proposlas de reformas

enviadas para o Congresso Nacio

nal. mediante urna arlicula~ao po

Iílica com melodos escusos. Estes

passaram a ser utilizados para

manuten~ao da base de apoio ao

.. Enuevista Paul Singer. ti Tarde.9J6/03.p.IO.
H Minlstérlo da Fazenda. Política Económica é: Riformas Eseruturais.Brasília. abril de 2003. 95p. EstJ mesma equipe ,'olta a atacar o
gasto .social dedic~ndo mais de ues páginas asaúde com a seguinte C0I1CIU5ao: ~Emboca a propor\,ao de gastos com salide destinados 30

atendl~ento hospualar e curativo tenham diminuído nos úhimos anos. o seu nivel ainda é relativamentc alto~ (p.33).
Ver MlIllstérlo da Fazenda. Secretaria de Política Económica. Gasto Social do Coverno Cenera/: 2001 e 2002. Brasilia. novembco de
2003.47p

.• Lula quer ~crescimenlo com race humana~ .Fa/ha dé' Sdo Pau/o.:> de julho de 2oo3.p. BID. \'er também: 'Espctáculo do crescimento' nao
acorre neste ano. dlz Be. Folha de Sao P'dulo. 1/07/03 p.A 1. .

Sol/di em Dtbote, RIO de JOMI'O, v. 29, n. 71, p 168·1832, !lel/dez. l00S 281
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govemo e desencadearam a crise
política conhecida como o esdinda
lo do 'mensaláo', que marcou o ano
de 2005 e progrediu em 2006. ,. As
reunióes do Congresso na espiral de
CPls representaram a face mais vi
sível do espeláculo de arrogáncia e
desprezo pelos princípios e valores
republicanos". E se a efetividade
das políticas sociais é reconhecida
a partir dos efeitos observados (in
dicadores sociais), as evidencias,
também, náo sáo alentadoras:

Ajulgar pe/o queJoi realizado até

agora. a po/idea de Lu/a segue a das

administra~santeriores (...). Ao mes

mo tempo. a lo/ase da atividade go

vemamenta/parece terse destocado das

po/{ticas universa/izantes ehabilitado·

ras, como educa~40 e saúde. para os

programas assistenciais destinados

aos mais pobres. como o Bo/sa-Familia

(AlMEfDA. 2004. p.f6-f7).

Do balan~o mais geraJ. fica a
impressáo de um governo sem fisi
onomia. sem coluna vertebral. ca
racterizado pela rendi~áo a política
económica neoliberal e pela imple
menta~áo de um conjunto de medi
das de cunho populista. configuran
do urna situa~áo apoiada pelos ex
tremos da sociedade brasileira, úni

cos a se beneficiarem com a manu-

ten~áo dessa situa~áo. além dos
quadros partidários que se deslum
braram com o exercício do poder e
suas benesses: de um lado. os ban
queiros. ínfima minoria de privile
giados. e. do outro. a massa de
miseráveis que continua apostan
do em Lula por agradecimento as
migalhas recebidas por meio das
políticas assistencialistas.

Melancólica a primeira experi
encia de gestáo do Estado capita
lista no Brasil por for~as conside·
radas de esquerda. O 'transformis-

.. .FICA AIMPRESSAO DE UM GOVERNO SEM

FISIONOMIA, SEM COLUNA VERTEBRAL,

CARAGERIZADO PElA RENDI(AO ÁPOLíTICA

ECONÓMICA NEOUBERAl EPElA

IMPlEMENTA(Ao DE UM CONJUNTO DE

MEDIDAS DE CUNHO POPUUSTA ...

mo' brasileiro há tempos se apre
sentou como moderniza~áo conser
vadora. com revolu~áo produtiva
sem revolu~o burguesa. Recorreu
a ditadura militar(1964-1985) como
'via prusslana·. adotando o endivi-

damento externo como "solu~áo" e

abrindo as portas a financeiriza~o

da economia e das contas do Esta

do. No pÓs-85. possibilltou a emer
gencia de urna nova c1asse social
que se estrutura sobre

(...) técnicos e economistas "dou

b/és' de banqueiros (núcieo duro do

P5DB) e traba/hadores uand'onnados

em operadores deJundos de previdén

cia (núc/eo duro do P1) com controle do

acesso aos.fúndos públicos e conheci

mento do "mapa da mina (OUVEfRA.

2003 p. /47).

É possível creditar a essas for
~as aquilo que alguns autores (COS
TILLA, 2001: IVO, 2001). chamam
de estatiza~áo de partidos polftlcos,
destitui~áo do social. reforma neo
liberal do Estado e esvaziamento da
democracia. O govemo Lula. no
contlnuísmo da política económica
de FHC (que tanto deplorou) e na

mesmice da gestáo das políticas
sociais, brindou os brasileiros náo
com a dio/ética do possível. " mas
com a dia/ética do menos piar.

Manter e consolidar conquistas
históricas permanecemcomo desa
fios. inclusive diante das modifica
~s da equipe dirigente do Minis
tério da Saúde-'. Ao mesmo tempo,
a natureza suprapartldária do mo-

" o momento da verdade. Isto i. t9 de abril de 2006, p.28-32.
'O Menos de duas semanas antes das elelc;;aes presldenclals a socledade brasllelra vlu·se surpreendlda com mals um escándalo polftico: o
chamada. pela mrdia. "dossllgale". Ver: Sismo sob o PT. Fo/ha de Sao Pau/o. 25 de setembro de 2006. A2 (Edllorlals).
" Expressao utilizada por Campos (1988: t89) para questlonar a po)ftlca de serores de esquerda que ocuparam posh;,óes de governo na
Nova República.
al COmo pane das manobras realizadas com o Imulto de administrar a crtse e tentar levar o govemo até o final, a reforma ministerial felta
~s pressas ero 2005. contemplou a substitul~o do Ministro Humberto COsta. pelo Deputado Saralva Felipe. do PMDB. Tal epis6dlo revelou.
enuetanto. o esfor~ dos atores envolvldos com o movJmento da Reforma Sanitária em continuar disputando. palmo a palmo. o terreno
minado da polhlca brasileira. Mesmo urna artlcula~áo panldária de caráter fundamencalmente fisiológico, contemplou um pe:rsonagem
vinculado 30 proJeto hlst6rico da Reforma Sanltárla. Asslm. diversos atores conllnuam se: revez.ando no espa~o Institucional. mesmo
depols da sarda do Ministro Saraiva Felipe. em 2006. para evitar o mal malor, no caso, a saúde voltar a ser "terra de ninguém", presa do
c1ientelismo. da Irresponsabllldade e da corru~o endémica.
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Apolitico de soúde no govelno lulo e o tlio/ifi(o tlo menos pior

vimento sanitário brasileiro ainda

permire pensar a Reforma Sanirária

como urna uropia concreta. um pro

jero civilizarório que

prerende produzir mudal1~as dos

va/ores preva/ences l1a sociedade bra

sileira. renda a saúde como eixo de

{ranifomw~do e a solidarice/ade como

valor estruturallle (CARTA DE BRASi

LIA 2005)'"
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