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Resumo

Abstract

realização da XIV
Conferência Nacional
de Saúde, em 2011,

pode ser uma oportunidade
para o amadurecimento da
reflexão sobre os rumos do
SUS. Se, por um lado, há
avanços a festejar, por outro,
há dificuldades enormes a su-
perar. A ABRASCO vem pro-
movendo o debate de ideias,
no sentido de colaborar com
sugestões concretas para en-
frentar os atuais desafios do
SUS. Preparado por vices-
presidentes da ABRASCO, o
presente artigo descreve esses
desafios e faz uma série de sete proposições
que, uma vez desenvolvida, poderá contribuir
para preservar as conquistas já realizadas e fa-
zer avançar o SUS como estratégia de amplia-
ção, para a área social, da democracia brasileira.

Palavras-chave:  Saúde pública. Sistema único
de saúde. Gestão de saúde.

The realization of the Fourteenth National
Conference on Health in 2011, can be an
opportunity for more mature reflection on the
directions of the SUS. If, on the one hand,
there is progress to celebrate, on the other hand,
there are enormous difficulties to overcome.
The Abrasco has promoted the discussion of
ideas, to collaborate with concrete suggestions
for addressing the current challenges of the SUS.
Prepared by vice-presidents Abrasco, this article
describes these challenges and makes a series of
seven propositions which, once developed,
could help to preserve the gains already made
and take forward the SUS as a strategy for
expansion, for the social area, of the Brazilian
democracy.
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A Associação Brasileira de Pós-Gradua-
ção em Saúde Coletiva - ABRASCO, desde
meados de 2010, vem liderando um movi-
mento de construção de uma Agenda Estra-
tégica para a Saúde no Brasil, com o objeti-
vo de contribuir para a implantação de uma
política de saúde capaz de assegurar os avan-
ços do Sistema Único de Saúde (SUS) e supe-
rar os obstáculos à sua consolidação.

O presente texto é uma contribuição
à formulação dessa Agenda, cuja eventual
efetividade, contudo, depende de uma am-
pla discussão pela sociedade, com a constru-
ção de um grau razoável de consenso. O
momento atual, em que se inicia o processo
de realização da XIV Conferência Nacional
de Saúde, com a etapa municipal prevista
para ocorrer em julho de 2011, parece opor-
tuno para a divulgação desse debate em to-
dos os fóruns possíveis, com destaque para
aqueles que envolvem as organizações locais.

Em 22 anos de SUS, foram muitos os
avanços nas políticas de saúde. O aumento
da expectativa de vida das pessoas, a signifi-
cativa redução das doenças passíveis de pre-
venção por vacinas, a ampliação da cobertu-
ra dos serviços de atenção primária e dos ser-
viços de urgência e emergência, a efetividade
do programa de controle das doenças sexu-
almente transmissíveis e da AIDS são alguns
exemplos dos êxitos obtidos.

Esses avanços, contudo, não escondem
as dificuldades que ameaçam a própria ma-
nutenção das conquistas. Ninguém desconhe-
ce que, nas condições atuais, há limitações
importantes à efetivação dos princípios e das
diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Destacam-se, entre esses obstáculos, as
estreitas e iníquas bases de financiamento das
ações e dos serviços públicos de saúde. En-
quanto o investimento per capita do SUS foi
de R$ 449,93, em 2009, o sistema de assis-
tência médica supletiva despendeu R$
1.512,00 por usuário. Esses valores são ainda

mais contrastantes quando se leva em conta
que cerca de 60% dos gastos públicos são
destinados à assistência médico-hospitalar e
os 40% restantes aplicados em ações essenciais
de saúde pública para toda a população. Se,
em termos de proporção do PIB, os gastos
em saúde já alcançam cerca de 8,5% - e pare-
ce razoável, de acordo com as experiências
dos países com melhores sistemas de prote-
ção social, um aumento até 10% -, a propor-
ção dos gastos públicos em saúde não ultra-
passa 4% do PIB, o que é, segundo as mes-
mas experiências, extremamente pouco.

Em segundo lugar, vem a questão da
relação público-privado na saúde. Está claro
que a segmentação da atenção à saúde dos
brasileiros avança celeremente: é grande o
risco de consolidação de um apartheid no sis-
tema de saúde, no qual os ricos e os remedi-
ados utilizam serviços privados, razoavelmen-
te financiados, em parte com subsídios pú-
blicos, enquanto os pobres utilizam serviços
públicos, nitidamente subfinanciados. É pre-
ciso cessar os fluxos que transferem recursos
públicos para as redes de mercantilização e
financeirização da saúde, atendendo aos in-
teresses de empresas de planos e seguros pri-
vados e de fabricantes de insumos,
notadamente grandes empresas estrangeiras.
No que toca à regulação do setor privado,
tem sido visível e preocupante a incapacida-
de do Estado - seja através da administração
direta (Ministérios e Secretarias de Saúde),
seja através da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - de assegurar que as operado-
ras e os prestadores de serviços atuem den-
tro dos limites do respeito ao interesse públi-
co. Outra questão, quanto à relação público-
privada, se refere aos benefícios fiscais e
creditícios que detém o setor privado filan-
trópico, que aprofunda a segmentação dos
serviços, resultando em discriminação e ine-
ficiência. Grandes hospitais e centros clíni-
cos e de apoio diagnóstico e terapêutico, in-
clusive públicos, adotam portas de entrada
duplas ao atender com padrões diferentes
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usuários do SUS e de planos privados, enfra-
quecendo a possibilidade de formação de
redes integradas de serviços de saúde. É social-
mente iníquo, sanitariamente ineficaz e eco-
nomicamente insustentável oferecer saúde
à população através de planos privados que
organizam o acesso aos serviços de saúde com
base na capacidade de pagamento e não na
necessidade de cuidados.

Em terceiro lugar, o SUS deve assegu-
rar aos trabalhadores da saúde condições
adequadas ao exercício de suas atividades.
Considerando que se trata de uma política
de Estado, é inadmissível a falta de estabili-
dade do quadro de pessoal da saúde, o que
compromete a continuidade dos programas
e, sobretudo, a criação de vínculos duradou-
ros entre as equipes de saúde e as comunida-
des às quais devem servir.

Em quarto lugar, há os problemas de
gestão e organização do sistema e dos estabe-
lecimentos de saúde, especialmente relacio-
nados à pessoal, à compra de bens e serviços
e à qualidade das ações de saúde. Neste aspec-
to, seguem abertos os debates e as experiências
sobre organizações sociais ou fundações esta-
tais com relatos contraditórios acerca da sua
efetividade, da qualidade do uso de recursos
e da garantia do interesse público. Outra
parte dos problemas de gestão se atém à
incipiente profissionalização dos quadros
gestores, problema relacionado ainda à polí-
tica de pessoal e ao uso político-partidário dos
cargos de direção e assessoramento.

Em quinto lugar, o modelo de aten-
ção à saúde do SUS, com predomínio de prá-
ticas individualistas, biologicistas, curativistas
e hospitalocêntricas, se contrapõe à
efetivação do princípio da integralidade. A
explicação das dificuldades de transformação
das práticas de atenção reside, possivelmen-
te, no padrão de relacionamento do Estado
com o complexo econômico-industrial da
saúde, ou mais precisamente, com as dificul-

dades da regulação pública sobre os interes-
ses econômicos dos produtores e fornecedo-
res de insumos - medicamentos e equipamen-
tos médico-hospitalares.Na sua atual confi-
guração, o complexo econômico da saúde
negligencia o investimento em tecnologias
de promoção da saúde e prefere reproduzir
e expandir a lógica de atendimento sintomá-
tico e curativo baseado no consumo de pro-
cedimentos.

Por último, mas não menos importan-
te, há a questão da participação social. A ino-
vadora estrutura de controle social - confe-
rências e conselhos -, consagrada legalmen-
te, não tem sido capaz de assegurar um deba-
te substantivo sobre as políticas de saúde e os
rumos do SUS. Ao contrário, questões
corporativas e paroquiais têm dominado a
pauta de discussões. Na melhor das hipóte-
ses, certas questões centrais, como a do
subfinanciamento, são discutidas, mas sem-
pre em uma perspectiva conjuntural. Ainda
em relação ao controle social, o papel da
mídia precisa ser melhor discutido. São ra-
ras as abordagens que adotam uma perspec-
tiva crítica e abrangente e não caiem no sen-
sacionalismo pouco informativo.

Estas são as questões centrais a serem
enfrentadas. As propostas de políticas de saú-
de não podem ser reduzidas ao seu escopo
setorial, enfraquecendo a sua potência
transformadora da realidade social. Está nas
mãos do novo governo federal a responsabi-
lidade de apresentar proposições concretas
de ações governamentais, mantendo sempre
a postura democrática de diálogo com as
entidades representativas da sociedade civil
organizada que, no setor da saúde, tem forte
tradição participativa.

Buscando contribuir para esse debate,
apresentamos as sugestões que se seguem:

a) Financiamento da saúde: avançar, nos
quatro anos de governo, até alcançar a apli-
cação de 10% do PIB no setor da saúde,



4

Luis Eugenio de Souza

Revista VeraCidade – Ano VII - Nº 07 – Outubro de 2011

sendo cerca de 75% de recursos públicos. De
imediato, buscar a aprovação no Congresso
Nacional de lei que regulamente a EC-29 e
assegure fontes estáveis e suficientes de finan-
ciamento, incluindo o fim da incidência da
Desvinculação de Recursos da União sobre
o orçamento da saúde;

b) Regulação do setor privado: garantir
a capacidade de intervenção da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, orientada
pelo interesse público, para eliminar os sub-
sídios públicos aos planos e seguros privados
de saúde, incluindo aqueles do funcionalis-
mo público, nas três esferas de governo.
Além disso, nos futuros processos de
contratualização, considerando valores justos
de remuneração, os serviços filantrópicos,
se desejarem continuar mantendo os bene-
fícios e as renúncias fiscais a que têm direito,
deverão realizar atendimento exclusivo ao
SUS. Os serviços que não optarem pela vo-
cação pública deverão buscar no mercado re-
gulado da saúde suplementar a realização de
seu capital;

c) Política de gestão do trabalho em saú-
de: valorizar o trabalho em saúde eliminan-
do a precarização, adotando parâmetros na-
cionais de cargos, carreiras e vencimentos
para os trabalhadores da saúde e asseguran-
do o co-financiamento das políticas de ges-
tão do trabalho pelas três esferas de gover-
no. É preciso preservar, expandir e organi-
zar ações vigorosas de educação permanente
em todos os âmbitos do sistema, desenvol-
vendo as parcerias e os dispositivos necessá-
rios. Ademais, é fundamental intensa arti-
culação entre as políticas de saúde, educação
e ciência e tecnologia para suprir as necessi-
dades estruturais de profissionais de saúde no
SUS, aproximar o perfil e a distribuição das
ofertas de formação, bem como a produção
de conhecimento em relação às necessidades
de saúde da população e de organização dos
serviços;

d) Modelos de gestão pública: fortalecer
a capacidade gerencial do Ministério da Saú-
de e os processos de coordenação
interfederativa, contemplando metas de ele-
vação da qualidade e da efetividade das res-
postas das instituições de saúde. Ademais,
avançar na implantação de modelos próprios
para a gestão da saúde, que assegurem a
efetividade e a qualidade dos serviços, pre-
servando o seu caráter público e superando
a lógica fragmentada e dispersa do planeja-
mento e da tomada de decisão no SUS. Con-
cretamente, é preciso (1) valorizar o critério
de qualidade técnica, assim como o encurta-
mento de prazos nos processos licitatórios
para contratação de serviços ou compra de
bens, buscando as melhores relações de
custo-efetividade; e (2) adotar mecanismos de
responsabilização de gestores, profissionais e
técnicos quanto ao desempenho dos servi-
ços de saúde. Está clara a necessidade de alte-
rações na legislação referente à administra-
ção pública da saúde que garantam autono-
mia administrativa, orçamentária e financei-
ra para os serviços e as redes regionalizadas
de atenção à saúde e fortaleçam os mecanis-
mos de coordenação;

e) Modelos de atenção à saúde: fortale-
cer e expandir as estratégias de promoção da
integralidade e da universalidade da atenção
à saúde por meio da configuração de redes
de atenção organizadas regionalmente em
consonância com a situação de saúde, asse-
gurando o financiamento para intervir na
gestão do quotidiano dos serviços e assegu-
rar a qualificação e a flexibilização da oferta,
de acordo com as diferentes realidades locais;

f) Desenvolvimento tecnológico e ino-
vação em saúde: buscar a articulação entre
as políticas de saúde, de ciência e tecnologia
e de indústria e comércio de modo a propor-
cionar ao SUS os insumos necessários ao
enfrentamento dos problemas de saúde dos
brasileiros. Um passo concreto pode ser dado
com a adoção de incentivos financeiros,
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via acesso privilegiado às compras públicas
ou via outros meios, à indústria nacional,
especialmente aos seus setores mais inovado-
res, que priorizam a realização de investimen-
tos em tecnologias que atendam as priorida-
des sanitárias;

g) Controle e participação social: valori-
zar os movimentos sociais, acatando as deli-
berações políticas dos fóruns legítimos de
participação como as conferências e Conse-
lhos de Saúde. Priorizar a saúde na agenda
do governo federal e apresentar à sociedade
os seus principais dilemas, aproveitando, em
2011, a realização da XIV Conferência Naci-
onal de Saúde.

Por fim, é importante não esquecer que
o direito à saúde, definido na Constituição
Federal (CF) não estará plenamente assegu-
rado, mesmo com a adoção das sete suges-
tões supramencionadas. Em última instân-
cia, conforme reza o artigo 196 da CF, a ga-
rantia do direito à saúde depende de um con-
junto articulado de políticas econômicas e
sociais. Em outras palavras, a saúde exige a
construção de uma sociedade substantiva-
mente democrática, onde não apenas os di-
reitos civis e políticos, mas também os direi-
tos sociais e ambientais sejam assegurados a
todos.

Contudo, não deixaria de ser um avan-
ço significativo a adoção dessas sugestões.
Com efeito, muito ofereceriam para o alcan-
ce dos objetivos finalísticos do SUS - a
universalidade do acesso, a integralidade da
atenção à saúde e a igualdade no acesso e na
atenção -, o que, por sua vez, estaria contri-
buindo à democratização substantiva da so-
ciedade brasileira.
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