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RESUMO

SOUSA, Mariana Rodrigues Kelly e. Princípio da universalidade: efeitos da reforma
introduzida pelo Affordable Care Act (Lei Obama) no sistema de saúde norteamericano. 2013. 135f. Dissertação (Mestrado em Direito)-Universidade Federal
Fluminense. Niterói, 2013.

Versando sobre a temática de acesso à saude como direito a ser garantido pelo
Estado, o presente estudo tem como objetivo analisar as características principais do
atual sistema de saúde norte-americano, sua evolução histórica e como a noção de
universalidade de acesso influenciou a importante mudança legislativa introduzida
durante o primeiro mandato do presidente dos Estados Unidos da América, Barack
Obama, por ocasião da promulgação do Affordable Care Act (ACA), em 23 de marco
de 2010. O esforço de pesquisa, que se apoia metodologicamente na abordagem
dedutiva e na técnica bibliográfica, toma por base a universalidade, nos moldes em
que é concebida no direito brasileiro, considerando a existência de coeficientes ou
graus diversos de apresentacao do princípio em cada nação. A título de conclusão,
pode-se afirmar que a legislação norte-americana, apesar de não ter proporcionado
um sistema público e gratuito de saúde como existente no Brasil, ampliou de forma
substancial e inédita no país as possibilidades de acesso do estadunidense aos
cuidados de saúde, contribuindo para a construção de um sistema mais justo e
universal.

Palavras-chave: Direito à saúde. Universalidade de acesso. Sistema de saúde norteamericano. Affordable Care Act (ACA).

ABSTRACT

SOUSA, Mariana Rodrigues Kelly e. Principle of universality: effects of reform
introduced by the Affordable Care Act (Obama’s Law) in the United States of
America’s health system. 2013. 135p. Dissertation (Master in Law)-Universidade
Federal Fluminense. Niterói, 2013.

Addressing the issue of access to healthcare as a right to be guaranteed by the state,
this study analyzes the main features of the current U.S.health system, its historical
evolution and how the notion of universal access influenced the major change in
legislation introduced during the first term of the President of the United States of
America, Barack Obama, during the enactment of the Affordable Care Act (ACA) on
March 23, 2010. The research effort, which relies on a deductive approach
methodologically and technical literature, is based on the universality principle, in
the way it is conceived in Brazilian law, considering the existence of coefficients or
varying degrees of presentation of the principle in each nation. In conclusion, one can
say that the U.S. law, although not providing a system of free public health as exists
in Brazil, has increased substantially and unprecedentedly in the country the
possibilities of U.S. citizen access to health care, contributing to building a more just
and universal system.

Keywords: Right to health. Universal access. North american health system.
Affordable Care Act (ACA).
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INTRODUÇÃO

A universalidade de acesso a serviços e prestações de saúde, expressão da
garantia de direitos sociais fundamentais e respeito à dignidade do homem, no caso
brasileiro, prevista na ordem constitucional em vigor, é a temática que circunda este
estudo.
A saúde, elemento necessário e imprescindível ao desenvolvimento e à
manutenção da vida, é uma das grandes preocupações de todos, pessoas e governos.
Tanto é assim que os cuidados relativos à saúde para a garantia e proteção da vida,
bem maior, acompanhados da dignidade da pessoa humana, são considerados
direitos fundamentais, inscritos em um sem-número de estatutos ao redor do
mundo.
É inegável que o homem sempre teve necessidade de abrigo e saúde, mas tais
direitos têm variado conforme a consciência individual derivada da organização
social historicamente dominante.1
Em sua origem, a saúde não é um conceito científico, mas sim uma ideia
comum, ao alcance de todas as pessoas2. No entanto, a sua concepção reflete a
conjuntura econômica, política e social de determinada sociedade, dependendo da
época, do lugar, da organização social concebida, dos valores individuais e, ainda, de
verdades cientificas e religiosas.3
Assim é que, por exemplo, na Antiguidade Grega, o estado de equilíbrio
interno do homem com a organização social e a natureza é sinônimo de saúde.4 Na
Grécia Antiga, os filósofos e médicos compreendiam a saúde como uma realidade
natural, resultante de um equilíbrio entre os elementos da natureza, presentes no

DALLARI, Sueli Gandolfi. O direito à saúde. Revista Saúde Pública. São Paulo, v. 22, n. 01, p. 57-63,
DALLARI, Sueli Gandolfi; VENTURA, Deyse de Freitas Lima. O princípio da precaução: Dever do
Estado ou Protecionismo Disfarçado? São Paulo em Perspectiva. São Paulo, v. 16, n. 02. abril/junho 2002.
Disponível em: <http://dx.doi-org/10.1590/S0102-88392002000200007>. Acesso em: 25 set. 2012.
3 ANDRADE, Elizabeth Nogueira de; ANDRADE, Edson de Oliveira. O SUS e o direito à saúde do
Brasileiro: leitura de seus princípios, com ênfase na universalidade de cobertura. Revista Bioética.
Amazonas, v. 18 (1), p. 61-74, 2010.
4 DALLARI, Sueli Gandolfi; VENTURA, Deyse de Freitas Lima. O princípio da precaução: Dever do
Estado ou Protecionismo Disfarçado? São Paulo em Perspectiva. São Paulo, v. 16, n. 02, abril/junho 2002.
Disponível em: <http://dx.doi-org/10.1590/S0102-88392002000200007>. Acesso em: 25 set. 2012.
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corpo humano e no cosmos. A saúde era entendida como uma condição natural ou
bem social.5
Durante o período da Idade Média, a noção de prevenção e não apenas de
cura de doença já existente começa a delinear seus primeiros contornos, ainda que
embrionariamente, consistente, sobretudo, no afastamento de contatos chamados
impuros. 6
No Renascimento, novas concepções de saúde favoreceram a busca pela
higiene pessoal e das cidades. A valorização dos exercícios físicos como elemento
essencial para a manutenção da saúde é reforçada pelo romantismo, que estimulava
uma maior aproximação do homem com a natureza.7
A noção contemporânea de saúde ganha maior nitidez no Estado liberal
burguês do final do século XVIII, que passou a ser considerado um atuante
subsidiário, em caso de falência das iniciativas comunitárias de proteção à saúde. No
entanto, somente na segunda metade do século XIX é que a higiene se torna um
conceito acessível e utilizado pela sociedade, tornando a saúde pública uma
prioridade política.8
No período compreendido entre o final do século XIX e a metade do século
XX, auge da Revolução Industrial, basicamente duas grandes correntes de
pensamento ocuparam o cenário de debates acerca da conceituação de saúde: uma
concebia a saúde como diretamente dependente de variáveis relacionadas ao meio
ambiente, ao trabalho, à moradia e à alimentação; outra defendia a conceituação
apenas como ausência de doenças.9

PIOLA, Sérgio Francisco. Vinte anos da Constituição de 1988: o que significaram para a saúde da
população
brasileira.
Disponível
em:
<http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/bpsociais/bps_17/volume01/06_capt03.pdf>.
Acesso em: 11 jan. 2012.
6 DALLARI, Sueli Gandolfi; VENTURA, Deyse de Freitas Lima. O princípio da precaução: Dever do
Estado ou Protecionismo Disfarçado? São Paulo em Perspectiva. São Paulo, v. 16, n. 02. abril/junho 2002.
Disponível em: <http://dx.doi-org/10.1590/S0102-88392002000200007>. Acesso em: 25 set. 2012.
7 DALLARI, Sueli Gandolfi; VENTURA, Deyse de Freitas Lima. O princípio da precaução: Dever do
Estado ou Protecionismo Disfarçado? São Paulo em Perspectiva. São Paulo, v. 16, n. 02. abril/junho 2002.
Disponível em: <http://dx.doi-org/10.1590/S0102-88392002000200007>. Acesso em: 25 set. 2012.
8 DALLARI, Sueli Gandolfi; VENTURA, Deyse de Freitas Lima. O princípio da precaução: Dever do
Estado ou Protecionismo Disfarçado? São Paulo em Perspectiva. São Paulo, v. 16, n. 02. abril/junho 2002.
Disponível em: <http://dx.doi-org/10.1590/S0102-88392002000200007>. Acesso em: 25 set. 2012.
9 DALLARI, Sueli Gandolfi. O direito à saúde. Revista Saúde Pública. São Paulo, v. 22, n. 01, p. 57-63,
fev. 1988.
5
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Diante da insuficiência dessas conceituações, e após os horrores vividos
durante a Segunda Guerra Mundial, e na tentativa de uniformizar a compreensão
sobre saúde, de forma a proporcionar tratamento mais igualitário nos diferentes
países, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1948, apresentou um novo
conceito.
De fato, a OMS definiu a saúde como “o completo estado de bem-estar físico,
mental e social, não constituindo somente na ausência de doença ou enfermidade”.10
Com esse enunciado, percebe-se que a saúde não é apenas a ausência de
doenças, como preconizado outrora, mas sim um conjunto de elementos
indispensáveis à manutenção de uma vida digna.
A saúde, então, passou a ser considerada um estado subjetivo que só o
próprio indivíduo pode exprimir, na medida em que está fortemente relacionada
com a existência de cada um, manifestada pelo prazer de comer, pela disposição para
o trabalho físico e intelectual, pelo lazer, enfim, pelas relações humanas.11
Apesar de tal conceito revelar-se muito avançado em relação à definição
anterior de saúde (ausência de doença), algumas objeções foram apresentadas, como,
por exemplo, as referidas por Segre e Ferraz12, que rotulam o conceito desenvolvido
pela OMS de ”irreal, ultrapassado e unilateral”, por acreditarem que o estado de
“perfeito” bem-estar é uma utopia, uma vez que não é possível caracterizar-se a
perfeição. Afirmando ainda que não se poderia falar em “perfeito bem-estar social”
porque não há como mensurar tal estado para fins de estatísticas de saúde, os autores
concluem o raciocínio questionando se não seria mais adequado dizer que saúde é
um estado de “razoável” harmonia entre o sujeito e a sua própria realidade.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. “Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity”. In: Preamble to the Constitution of the World
Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22, june 1946;
signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health
Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. Disponível em:
<http://www.who.int/about/definition/en/print.html>. Acesso em: 15 set. 2012.
11 SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho. O conceito de saúde. Revista de Saúde Publica. São Paulo,
Universidade de São Paulo. Faculdade de Saúde Publica v. 1, n. 5, outubro 1997; CAPRARA, A. Uma
abordagem hermenêutica da relação saúde-doença. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro, 19(4): p. 923931, 2003; LEFÈVRE, L.; LEFÈVRE, A.M.C. Promoção de saúde - A negação da negação. Rio de Janeiro:
Vieira & Lent, 2004; NOGUEIRA R. P. Para uma Análise Existencial da Saúde. Interface-Comunic. Saúde,
Educação, 10(20): 333-345, 2006.
12 SEGRE, Marco; FERRAZ, Flávio Carvalho. O conceito de saúde. Revista de Saúde Publica. São Paulo,
Universidade de São Paulo. Faculdade de Saúde Pública, v. 1, n. 5, outubro 1997.
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Dallari13 relata que os trabalhadores da área da saúde também questionaram
o conceito da OMS. Não obstante tenha havido aceitação geral quanto à influência do
meio, também se concebia que saúde corresponderia à definição de felicidade.
Apesar da extensão do conceito de saúde, considerado um tanto utópico,
como visto, não se pode negar o seu mérito em constituir um conceito-guia,
verdadeira matriz a ser seguida e almejada pelas nações do mundo, de forma a
esgotar os meios existentes para promoção e garantia dos serviços de saúde.14
De fato, a concepção do direito à saúde no sentido de melhores condições de
vida constitui o que se denomina “direito social”, visão encampada, por exemplo,
pela Constituição brasileira de 1988, ultrapassando a ideia de que promover saúde
significa ofertar serviços e produtos de saúde apenas.15
A título de exemplo, o art. 3° da Lei n. 8.080/1990, Lei Orgânica da Saúde,
para citar modelo existente no cenário nacional, ao dispor que os níveis de saúde da
população expressam a organização social e econômica do país, bem sintetiza a
moderna concepção de saúde, esboçando o entendimento de que quanto mais
organizada é a sociedade, social e economicamente, maior também é a probabilidade
de obter níveis de saúde mais elevados.16
Carvalho e Santos17, nessa linha de raciocínio, preceituam:
A concepção de saúde como resultante de questões extra-sensoriais
mais abrangentes se contrapõe à concepção de que a doença (falta de
saúde) é a causa de distúrbios e desvios em outros setores. A ‘política
do Jeca Tatu’ é o exemplo típico da concepção errônea: Jeca era pobre
porque era doente. A causalidade é exatamente inversa: a pobreza, a
alimentação deficiente, a moradia precária, a falta de saneamento, o
meio ambiente poluído, a renda insuficiente, a educação, o transporte
inadequado etc. são as causas básicas da doença, ou da falta de saúde.

Apesar de sua assertividade, ainda que se acolha ou não o conceito de saúde
proporcionado pela OMS, certo é que teorias, enfoques e conceitos, quaisquer que

DALLARI, Sueli Gandolfi. O direito à saúde. Revista Saúde Pública. São Paulo, v. 22, n. 01, p. 57-63
fev. 1988.
14 SANTOS, Lenir. Direito à saúde e qualidade de vida: um mundo de corresponsabilidade e fazeres.
In: Santos, Lenir. Direito da Saúde no Brasil. Campinas: Saberes, 2010. p. 15-62.
15 DALLARI, Sueli Gandolfi et al. O direito à saúde na visão de um conselho Municipal de saúde.
Caderno Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 12, n. 04, p. 531-540, out./dez. 1996. Texto IV.
16 CARVALHO, Guido Ivan de; SANTOS, Lenir. SUS – Sistema Único de Saúde: comentários à Lei
Orgânica da Saúde, Leis n. 8080/90 e n. 8142/90.
17 CARVALHO, Guido Ivan de; SANTOS, Lenir. SUS – Sistema Único de Saúde: comentários à Lei
Orgânica da Saúde, Leis n. 8080/90 e n. 8142/90.
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sejam, não modificarão a necessidade das pessoas de manterem a saúde plena,
objetivo este que visa, em última análise, à preservação do bem maior que é a vida.
Assim, sistemas próprios de saúde são desenvolvidos de acordo com a
realidade territorial, econômica, política, legal e constitucional de cada país. Para
tanto, medidas e providências necessárias à preservação da saúde das pessoas são
tomadas, a despeito de haver sensíveis diferenças na forma de tratar o tema em cada
uma das nações.
Dessas primeiras considerações, extrai-se que a questão da universalidade de
acesso aos serviços e prestações de saúde nos dias atuais, tormentosa por sua
natureza, é altamente definidora do panorama do sistema de saúde de um país,
aliada a um cenário de preceitos de garantia de direitos fundamentais e de respeito à
dignidade humana.
O reconhecimento disseminado de saúde como direito do homem, não
necessariamente impõe aos Estados soberanos a obrigação de provê-la aos seus
habitantes, muito menos lhes garante a universalidade de acesso a prestações e
serviços sanitários.
Em rigor, o acesso a serviços de saúde varia em cada país. O Brasil, por
exemplo, que adota um sistema de saúde público e unificado, tem como um dos
princípios orientadores o da universalidade de acesso, consagrado em território
nacional de forma ampla e irrestrita, ante a concepção de que é dever do Estado
proporcionar os cuidados com a saúde necessários à manutenção da vida digna e
saudável a todos, sem qualquer distinção quanto à sua condição pessoal, social ou ao
estágio de sua doença.
Os Estados Unidos da América (EUA), por outro lado, não consagram a
manutenção da saúde do indivíduo como dever do Estado, daí decorrendo o sistema
privado de saúde do país. Esse modelo, que reserva à iniciativa privada toda
atividade médica ao longo de sua história, evidencia deficiências de acesso da
população em geral aos cuidados médicos indispensáveis à manutenção de uma vida
saudável.
A disparidade em termos de acesso aos serviços de saúde entre os dois
sistemas jurídico-políticos dos países mencionados concerne basicamente a: no Brasil,

17

o acesso à saúde é público, gratuito e previsto constitucionalmente; nos EUA, ao
contrário, é privado, remunerado e sem respaldo constitucional.
No que tange ao modelo norte-americano, em 23 de março de 2010, foi
editado o Affordable Care Act (ACA), pelo presidente Barack Obama, cujo objetivo,
entre outros, é conceder maior acesso aos serviços e prestações de saúde, ensejando
uma maior atuação estatal no sistema.
A novel legislação, como se verá, proporciona ampliação de acesso aos
cuidados de saúde, sinalizando que a característica da universalidade de acesso não
está ausente no sistema norte-americano, apesar de não configurada a mesma
abrangência do sistema brasileiro.
Com esse pano de fundo, a questão que orienta o presente estudo é a
possibilidade de existência de diferentes graus ou coeficientes de acesso à saúde. No
Brasil, poder-se-ia considerar existente grau alto de acessso porque, entre outras
características, ela vem acompanhada da gratuidade dos serviços e prestações
sanitárias, enquanto que, em países como os EUA, este grau seria consideravelmente
reduzido, diante da exigência de rateio dos custos com o usuário, no que diz respeito
aos programas governamentais.
Nesse diapasão, a presente dissertação tem como objetivo analisar as
características principais do atual sistema de saúde norte-americano, sua evolução
histórica e verificar como a noção de universalidade de acesso influenciou a
importante mudança legislativa introduzida durante o primeiro mandato do governo
Barack Obama.
Como suporte metodológico, a pesquisa se orienta pela abordagem de
raciocínio dedutivo e, para compor o referencial teórico de base, da técnica de
pesquisa bibliográfica, com dados retirados de fontes secundárias concernentes ao
tema, especialmente doutrinas, artigos, revistas, períodicos, jurisprudências e sites
especializados.
Para o alcance desse desiderato, no que tange à estrutura, há uma divisão
interna do trabalho em três partes, quais sejam: na primeira, uma propedêutica, para
compulsar as características fundamentais do princípio da universalidade, tomando
por base o direito brasileiro; na segunda, uma descrição do sistema de saúde norte-
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americano, sem olvidar de sua trajetória histórica; e, finalmente, na terceira parte,
uma análise do sistema estrangeiro sob a luz do princípio da universalidade.
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CAPÍTULO 1 – DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO À SAÚDE

A saúde, como direito, passou a ser discutida a partir da Declaration de Droits
de I’ Homme et du Citoyen, divulgada mais amplamente no mundo após a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, pela Assembleia Geral das
Nações Unidas.18
O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 19 preceitua que:
Todas as pessoas têm direito a um padrão de vida adequado à saúde
e bem estar próprios e de sua família, particularmente alimentação,
moradia, vestimenta, assistência médica e necessários serviços
sociais, e direito à segurança em caso de desemprego, doença,
invalidez, viuvez, velhice ou outra falta de meios de sobrevivência
em circunstâncias fora de seu controle.

A propósito, Asher20 ensina que o princípio da universalidade de saúde é um
direito humano fundamental protegido pelo citado artigo 25.
Como visto anteriormente, a saúde, nem sempre foi reconhecida por todos os
países como direito individual ou coletivo, razão porque não é obrigatório aos
Estados a estipulação constitucional de que se constitui um dever em favor de seus
habitantes.
Ao longo da história, não é raro identificar ações de pessoas isoladas ou
grupos, em reação à autoridade governante local, fundadas na ideia de direitos que
pertencem por natureza ao indivíduo e que não podem ser dele retirados por
vontade política21. São direitos que, pela sua própria natureza e origem, independem
de declaração para existirem, pois abrigam noção de direito fundamental, independe
do direito escrito, positivado.
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Nas palavras de Dallari22, “a reivindicação do ‘Direito à Saúde’ é moderna,
não obstante ela esteja, hoje, agregada ao rol dos direitos humanos, cuja
reivindicação é antiga. Imemorial mesmo”.
Diante da percepção de que o direito das minorias ou dos mais fracos, ainda
que advindos de sua condição pura de seres humanos, para serem de fato garantidos
deveriam ser reduzidos a termos escritos, a história registra reivindicação de direitos
humanos, por parte de oprimidos em relação aos opressores. Por exemplo, é da
Idade Média a reivindicação do direito de propriedade feita pelos barões nobres
ingleses ao rei, que resultou no primeiro documento aceito como verdadeira
declaração de direitos: a Magna Carta da Inglaterra de 1215. Ainda, no século XVIII,
os ex-colonos ingleses que viviam na América editaram a Declaração de Direitos da
Virgínia, em 12 de janeiro de 1776, logo após sua libertação dos colonizadores, e os
burgueses franceses, ao destronarem os nobres, aprovaram a Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão, em 26 de agosto de 1789. Essas declarações de direito
evidenciaram a característica da universalidade.23
O direito à saúde, por sua vez, tem história semelhante aos demais direitos
humanos. Documentos da Antiguidade estampam regras que reconhecem a saúde
como elemento indispensável à dignidade humana. Não obstante, durante a Idade
Média, quando a doença era considerada castigo divino, a ideia da existência de um
verdadeiro direito à saúde ficou adormecida até o advento do industrialismo,
quando então passou a ser definido com características mais modernas.24
Do mesmo modo com que o reconhecimento da saúde como direito foi
desenvolvendo-se, também houve evolução das formas de cuidados sanitários ao
longo da história.
Durante o período industrial, a principal preocupação era isolar o doente de
maneira a impedir o contágio. Com o desenvolvimento do processo industrial do
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século XIX, o que gerou maior conscientização por parte do proletariado de suas
condições de trabalho, bem como a necessidade percebida pelos industriais de
manterem seus empregados saudáveis para não prejudicar a produção, exsurge a
noção de que o Estado deveria fiscalizar as condições de saúde no trabalho. A
evolução deste processo lançou olhares sobre a necessidade de responsabilização do
Estado pela saúde de seu povo.25
Os Estados, em sua grande maioria, forçados ou não por disposição
constitucional a proteger a saúde do povo contra todos os perigos, empreenderam
atuação positiva nesta área. Nesse sentiddo, não bastava colocar à disposição do
indivíduo cuidados específicos de saúde, mas sim compreender a busca de um nível
tal de desenvolvimento econômico e social que lhe permitisse dispor de todos os
recursos técnicos existentes, atender as necessidades de infraestrutura e envidar
esforços para ter uma população educada para a saúde.26
Essa visão mais ampliada do dever do Estado com relação aos cuidados com
a saúde de seus cidadãos vai ao encontro do conceito de saúde anteriormente
mencionado, tornando o princípio da universalidade de acesso sua decorrência
natural27, sob pena de tornar inviável ou ao menos dificultosa a consecução deste
desiderato.
Verifica-se, portanto, que os avanços ocorridos em termos de maturação do
conceito de saúde e o desenvolvimento da ideia de ser corolário do direito à vida
passaram a merecer máxima atenção por parte dos Estados, apontando para a
importância do princípio da universalidade de acesso como foco de atenção para que
as investidas estatais nesta seara sejam, de fato, efetivas.
Bem a propósito, de acordo com o que ensina o dicionário da língua
portuguesa Houaiss28, universal é aquilo que pode ser exercido por todos, comum a
todos de uma classe ou grupo, geral ou total.
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Transportando tal conceito para a área da saúde, pode-se concluir, ainda que
de forma preliminar, que o direito universal à saúde equivale a dizer que qualquer
pessoa, independentemente de condições sociais, físicas, étnicas, religiosas, culturais
ou políticas, deve ter direito ao gozo de uma vida saudável com acesso aos cuidados
de saúde, como direito que exsurge da dignidade que deve gozar todo ser humano.
Pois bem. O sistema brasileiro, considerado amplo e incondicionado nesse
aspecto, peculiar mesmo para o estudo do princípio da universalidade de acesso aos
cuidados em termos de saúde, será aqui utilizado como base ou ponto de partida,
haja vista a possibilidade de existirem diferentes graus ou coeficientes de
universalidade, como mencionado.
Assim, instrumento útil à verificação dos contornos e do alcance do princípio
da universalidade de acesso é a verificação dos moldes em que é entendido o
princípio da universalidade nas políticas públicas de saúde no Brasil, por conter este
grau elevado de universalidade.
Antes, porém, e para amalgamar a base do estudo e analisar como se
configura o princípio da universalidade no direito nacional, é necessário,
inicialmente, e ainda que de forma breve, tecer alguns comentários acerca da
evolução das políticas públicas de saúde no Estado brasileiro.

1.1 BREVE HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL

A abordagem do histórico das políticas de saúde no Brasil revela que sua
evolução está relacionada diretamente à evolução política, social e econômica da
sociedade brasileira, não sendo possível dissociá-las. Sendo assim, pode-se dizer que
a lógica do processo evolutivo sempre obedeceu à ótica do avanço do capitalismo em
terras nacionais, sofrendo também forte determinação de fundo capitalista em
âmbito internacional.29
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A saúde nem sempre ocupou lugar central dentro da política do Estado
brasileiro, tendo sido deixada por longo período na periferia do sistema, como a
moldura de um quadro, tanto no que diz respeito à solução dos grandes problemas
de saúde que afligem a população, quanto no que tange à destinação de recursos
direcionados ao setor saúde.
Assim é que, como ensina Polignano30, um país colonizado basicamente por
aventureiros desde o descobrimento até a instalação do império, não dispunha de
nenhum modelo de atenção à saúde da população, nem mesmo o interesse por parte
do governo colonizador (Portugal) em criá-lo. Deste modo, a atenção à saúde se
limitava aos próprios recursos da terra (plantas, ervas) e, àqueles que, por
conhecimentos empíricos (curandeiros), desenvolviam as suas habilidades na arte de
curar.
A vinda da família real para o Brasil criou a necessidade da organização de
uma estrutura sanitária mínima, capaz de dar suporte ao poder que se instalava na
cidade do Rio de Janeiro. Até 1850, as atividades de saúde pública estavam limitadas
à delegação das atribuições sanitárias às Juntas Municipais e ao controle de navios e
saúde dos portos. 31
O interesse governamental primordial, como se pode verificar, estava
limitado ao estabelecimento de um controle sanitário mínimo da capital do império,
tendência que se alongou por quase um século.
Com a Proclamação da República, estabeleceu-se uma forma de organização
jurídico-política, típica do Estado capitalista. No entanto, essa nova forma de
organização do aparelho estatal assegurou apenas as condições formais da
representação burguesa clássica, especialmente a adoção do voto direto pelo sufrágio
universal, não sendo a saúde uma prioridade do novo modelo de Estado.32
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Ainda no início do século XX, as questões relevantes de saúde eram
controladas pelo Estado com medidas sanitárias em favor da sociedade. Nessa época,
a concepção de saúde era fundamentada na teoria dos germes, ou seja, a saúde estava
baseada na relação parasito-hospedeiro.33
O controle do Estado sobre a população na área de saúde se desenvolvia por
meio de campanhas sanitárias, objetivando adequar o funcionamento da sociedade às
necessidades do mercado econômico, que na época estava baseado na exportação de
produtos agrícolas. Logo, havia necessidade de uma política de saneamento nos
espaços de circulação de mercadorias, visando à erradicação e ao controle de doenças
transmissíveis que pudessem prejudicar as exportações, medidas de combate aos
vetores e imunização compulsória da população.34
Polignano 35 ressalta ainda que em 1920, Carlos Chagas reestruturou o
Departamento Nacional de Saúde, então ligado ao Ministério da Justiça,
introduzindo a propaganda e a educação sanitária na técnica rotineira das ações
referentes aos cuidados com a saúde.

Criaram-se órgãos especializados na luta

contra tuberculose, lepra e doenças venéreas. A assistência hospitalar, infantil e a
higiene industrial se destacaram como problemas individualizados. Expandiram-se
as atividades de saneamento para outros estados, além do Rio de Janeiro, e criou-se a
Escola de Enfermagem Anna Nery.
Nesse período, cabia ao Ministério de Saúde, à época Ministério da Educação
e Saúde, as ações preventivas. As ações curativas eram destinadas ao Sistema
Previdenciário, que teve várias denominações, como Caixas de Aposentadorias e
Pensões (CAPs), Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS) e Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência
Social (INAMPS).
Em 14 de janeiro de 1923, a Lei Eloi Chaves (Decreto 4682/23) foi aprovada
pelo Congresso Nacional, considerada o marco inicial da previdência social no Brasil,
com a institucionalização das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAPs). Uma
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particularidade da lei se refere ao fato de que as Caixas deveriam ser organizadas por
empresas e não por categorias profissionais e, por isso mesmo, dependiam do poder
de mobilização e organização dos trabalhadores de determinada empresa para
reivindicar a sua criação.36
O Estado não participava propriamente do custeio das Caixas que, de acordo
com o determinado pelo art. 3º da Lei Eloy Chaves, eram mantidas pelos empregados
(que contribuíam com 3% de seus rendimentos), empresas (1% de sua renda bruta) e
pelos consumidores de seus serviços.37
O sistema foi naturalmente se aperfeiçoando, abrangendo um maior número
de usuários de serviços, com a criação de “novas Caixas” e Institutos. A Constituiçao
de 1934 (art. 121) foi determinante para a criação do mecanismo de contribuição
tríplice (em partes iguais), referente à contribuição vertida por empregados,
empregadores e União.
No sistema das Caixas estabelecido pela lei Eloy Chaves, as próprias
empresas deveriam recolher mensalmente o conjunto das contribuições das três
fontes de receita e depositar diretamente na conta bancária da sua CAP.38
Além das aposentadorias e pensões, as Caixas proviam serviços funerários e
médicos, conforme explicitado no artigo 9º da lei em comento, nos seguintes termos:
1 - socorros médicos em caso de doença em sua pessoa ou pessoa de
sua família, que habite sob o mesmo teto e sob a mesma economia;2 medicamentos obtidos por preço especial determinado pelo Conselho
de Administração;
3 - aposentadoria ;
4 – pensão para seus herdeiros em caso de morte.

Ademais, o artigo 27 do mesmo diploma legal, obrigava as CAPs a arcar com
a assistência aos acidentados no trabalho.
A propósito, a criação das CAPs deve ser entendida no contexto das
reivindicações operárias do início do século, como resposta do empresariado e do
Estado à crescente importância da questão social. É importante lembrar também que
esses órgãos somente atendiam indivíduos com inserção no mercado formal de
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trabalho. Ademais, os trabalhadores tinham o direito de eleger dois representantes,
por empresa, para participarem do Conselho de Administração das CAPs.39
Mais tarde, com a criação dos IAPs, a organização passou a ser estabelecida
por categorias funcionais (marítimos e comerciários, entre outros). A representação
era realizada pelos sindicatos e tinha um caráter de assessoria e fiscalização dos atos
da previdência. Essa participação foi diminuindo até a sua supressão, com a criação
do INPS.40
Nesse mesmo período, iniciou-se, nos Estados norte-americanos, o
envolvimento da comunidade na área da saúde. Esse movimento foi designado de
“participação comunitária”41.
Essa estratégia era desenvolvida nos centros de saúde, com um grupo de
pessoas com condições sociais e culturais idênticas, predispostas à solidariedade
coletiva e ao trabalho voluntário. O trabalho comunitário tinha caráter assistencial,
educacional e integral (com programas de atenção materno-infantil, saúde mental,
tuberculose, entre outros) e descentralizado, com organização comunitária. Seu êxito
era dependente do grau de envolvimento da comunidade nas ações.42
A medicina comunitária teve pouca repercussão no Brasil, fortalecendo-se na
década de 1970, quando predominava o modelo médico assistencial privatista, com
grande parte da população à margem da previdência.
Nesse ínterim, vários movimentos de cunho político ocorreram no Brasil, nas
décadas de 1960 e 1970, motivados pelas insatisfações populares que clamavam por
mudanças estruturais em distintos setores da sociedade.
No sistema de saúde os movimentos eram em prol de transformações nas
práticas sanitárias e na estrutura deste sistema. Esses movimentos estavam ligados à
Igreja, a associações ou a sindicatos; alguns reivindicavam a universalização do
atendimento e a participação de uma parcela da população na gestão das ações de
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saúde. Como resultado, diversas comissões estaduais, regionais e municipais foram
instituídas, com a participação de gestores governamentais, prestadores de serviços
de saúde públicos e privados e representantes da população (sindicato ou associação
de moradores).
Polignano43 relata que a Revolução de 1930, comandada por Getúlio Vargas,
rompe com a “política do café com leite”, entre São Paulo e Minas Gerais, estados que
sucessivamente elegiam o Presidente da República. Vitorioso o movimento, foram
efetuadas mudanças na estrutura do Estado, que objetivavam promover a expansão
do sistema econômico, estabelecendo, paralelamente, uma nova legislação que
ordenasse a efetivação dessas mudanças. Para esse mister foram criados, então, os
ministérios do “Trabalho”, da “Indústria e Comércio”, da “Educação e Saúde” e as
Juntas de Arbitramento Trabalhista.
Em 1949, criou-se o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência
(SAMDU), mantido por todos os institutos e as caixas ainda remanescentes. Em 1953,
foi a vez do “Ministério da Saúde”, um mero desmembramento do antigo
“Ministério da Saúde e Educação”, sem que isto significasse uma nova postura do
governo e uma efetiva preocupação em atender aos importantes problemas de saúde
pública de sua competência.44
Até o final dos anos 1950, à assistência médica previdenciária não era
dispensado elevado grau de importância. Os técnicos do setor a consideravam
secundária no sistema previdenciário brasileiro; os segurados, por sua vez, não a
inseriam no rol de suas reivindicações mais importantes.

Em termos de cuidados com a saúde pública, o período militar foi marcado
pelo desenvolvimento das seguintes ações:
• promulgação do Decreto-Lei n. 200 (1967), estabelecendo as competências
do Ministério da Saúde, que seriam formulação e coordenação da política
nacional de saúde;
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• atribuição

de

responsabilidade

estatal

pelas

atividades

médicas

ambulatoriais e ações preventivas em geral, controle de medicamentos,
alimentos e pesquisa médico-sanitária;
• em 1970, criação da Superintendência de Campanhas da Saúde Pública
(SUCAM), com a atribuição de executar as atividades de erradicação e
controle de endemias, sucedendo o Departamento Nacional de Endemias
Rurais (DENERU) e a campanha de erradicação da malária;
• em 1975, instituição do Sistema Nacional de Saúde, que estabelecia de
forma sistemática o campo de ação na área de saúde, dos setores públicos
e privados, para o desenvolvimento das atividades de promoção, proteção
e recuperação da saúde. 45
A sociedade brasileira, especialmente a partir da década de 1980, momento
de reestruturação constitucional, adquiriu mais consciência do direito à saúde e da
necessidade de garanti-lo de forma mais ampla e efetiva. É quando surge a
“participação popular” no Brasil, ocasião em que o termo “comunitário” começa a ser
substituído por “popular”, representando a parcela da população excluída do acesso
aos bens e serviços.
A “participação popular” era voltada para o combate crítico das práticas
políticas do sistema dominante. Neste enfoque, o processo saúde-doença enfatiza o
papel do meio ambiente nas doenças, sendo o risco sanitário associado à dificuldade
de acesso da população a bens e serviços, entre eles, educação, moradia, lazer e
saúde.
Os movimentos sociais, associados à reforma sanitária liderados por técnicos
de saúde, estimularam a convocação da VIII Conferência Nacional de Saúde,
formalizando a reforma de todo o sistema de saúde no Brasil.46
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A mencionada Conferência, realizada em 1986, contou com a participação de
aproximadamente cinco mil pessoas, de distintos setores da sociedade: dirigentes
institucionais, técnicos, estudiosos, políticos, lideranças sindicais e populares. Na
oportunidade foram discutidos os problemas de saúde do país e aprovado um
relatório que deu origem ao Projeto de Reforma Sanitária Brasileira, pela Comissão
Nacional da Reforma Sanitária, mais tarde legitimado pelos segmentos sociais
identificados com os interesses populares.
A VIII Conferência Nacional de Saúde foi crucial para a obtenção dos ganhos
na área da saúde pública, aprovados na Constituição da República de 1988,
traduzidos nos seguintes preceitos da ordem constitucional: “a saúde é direito de
todos e dever do Estado”, “as ações e serviços de saúde são de relevância pública”,
valendo lembrar que a maior conquista foi a criação do Sistema Único de Saúde
(SUS), de caráter universal.
Em 1987, a Comissão Nacional da Reforma Sanitária definiu como
“princípios finalísticos” da reforma a participação, a equidade, a descentralização, a
integralidade e a universalização. A “participação” compreende a inclusão
representativa da população e de trabalhadores da saúde nos processos decisórios e
no controle dos serviços; a “descentralização” permite a multiplicação dos centros de
poder

que

se

realiza

principalmente

por

meio

da

municipalização;

a

“universalidade” significa igualdade de acesso aos serviços; e a “integralidade” está
relacionada com a superação dos serviços preventivos versus curativos e com a
atuação em outras áreas como prevenção de doenças e promoção da saúde,
extrapolando, dessa forma, o setor saúde47, tudo em consoância com o conceito de
saúde da OMS.
Ainda,

influenciado

pela

Declaração

de

Alma-Ata

48

,

o

Brasil

constitucionalmente concebeu a saúde como direito de todos e dever do Estado.49
CARVALHO B.G.; PETRIS A.J.; TURINE B. Controle social em saúde. In: ANDRADE, S.M.;
SOARES, D.A.; C. JUNIOR, L. (Orgs.) Bases da saúde coletiva. Londrina: UEL, 2001; CARVALHO
M.A.P.; Acioli, S.; STOTZ E. N. (Orgs.) A saúde nas palavras e nos gestos: reflexões da Rede de Educação
Popular e Saúde. São Paulo: HUCITEC, 2011.
48 A Declaração de Alma-Ata, conferência Internacional sobre Cuidados de Saúde Primários, realizada
em 12 de setembro de 1978, no Cazaquistão, URSS, sublinhou a necessidade de ação urgente por parte
de todos os governos e da comunidade em geral. A Declaração foi composta de dez itens que
enfatizam a atenção primária à saúde e, exortando os governos, a OMS, a UNICEF e entidades e
organizações voltadas para a área de saúde, defende a promoção da saúde como uma das prioridades
a serem observadas pelos governos, prioridades estas decorrentes da nova ordem econômica e social.
47
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Com efeito, a primeira parte do art. 196 da Constituição da República vai ao
encontro da concepção de saúde estampada pela OMS, aceita mundialmente, não
havendo

possibilidade

condicionantes e

de

se

discutir

saúde

independentemente

de

suas

determinantes.50

Com a criação do SUS, que tem como principal característica a
descentralização, com acesso universal, integrando práticas preventivas e curativas,
além da participação da população por meio de Conselhos de Saúde, foram, portanto,
adotados todos os princípios considerados finalísticos pela Comissão.
De fato, a implantação do SUS como sistema de saúde a regular, até os dias
atuais, toda a saúde pública nacional é um projeto deveras grandioso.
Registre-se que o SUS é regido pelo princípio da universalidade, segundo o
qual o sistema deverá garantir atenção à saúde a qualquer um que dela necessite.
Com a universalidade, o indivíduo passa a ter direito ao acesso a todos os serviços de
saúde.
Outro princípio importante é o da integralidade, segundo o qual as ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde formam um todo indivisível e não
podem ser compartimentalizadas. O entendimento, aqui, é o de que cada pessoa
também é um todo indivisível e integrante de uma comunidade, um ser bio-psicosocial, que deverá ser atendido com esta visão holística por um sistema de saúde
também integral, com vistas a promover, proteger e recuperar a saúde. Assim, as
unidades prestadoras de serviço, com seus diversos graus de complexidade, formam
um todo indivisível, configurando um sistema capaz de prestar assistência integral.
Ainda, de forma a ampliar as possibilidades de cobertura, a Constituição da
República definiu que os serviços do SUS serão complementados pelo setor privado

É considerada a primeira Declaração internacional a despertar e enfatizar a importância da atenção
primária em saúde, defendida pela OMS como a chave para a promoção de saúde de caráter
universal. A Declaração reafirma a responsabilidade de os governos em geral de promoverem os
cuidados com a saúde, especialmente os de atenção primária, como fator de viabilidade para a
universalização, mediante abrangência e melhoria social que possibilitem, integrando governo e
outros setores da sociedade, a igualdade social. PORTUGAL. Portal da Saúde Pública. Declaração de
Alma-Ata. Saúde para todos no ano 2000. Disponível em: <http://www.saudepublica.web.pt/05promocaosaude/Dec_Alma-Ata.htm> Acesso em: 20 fev. 2013.
49 ANDRADE, Elizabeth Nogueira de; ANDRADE, Edson de Oliveira. O SUS e o direito à saúde do
Brasileiro: leitura de seus princípios, com ênfase na universalidade de cobertura. Revista Bioética.
Amazonas, v. 18, n. 1, p. 61-74, 2010.
50 CARVALHO, Guido Ivan de; SANTOS, Lenir. SUS – Sistema Único de Saúde: comentários à Lei
Orgânica da Saúde, Leis n 8.080/90 e n. 8142/90.
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sempre que o setor público não for suficiente para prestar os serviços necessários à
demanda. Desta forma, devem ser contratados serviços privados, desde que seguidas
as regras do direito público e as diretrizes do SUS, dando-se prioridade às entidades
não lucrativas ou filantrópicas.
Os princípios que regem o sistema buscam, finalisticamente, ampliar o
alcance dos cuidados necessários à manutenção da vida, desaguando todos, de uma
forma ou de outra, no princípio da universalidade de acesso, como seu
complemento.
Em suma, pode-se dizer que no Brasil a atenção à saúde está consubstanciada
no SUS, que se apresenta como um sistema de construção contínua e se aperfeiçoa no
rítimo das demandas da sociedade, dinamizadas pelo crescimento econômico, social,
cultural e político, intimamente imbricado no processo saúde-doença e, por isso,
determinando-o.

1.2 DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO À SAUDE DO DIREITO BRASILEIRO

Na realidade brasileira, a saúde se configura como direito social, segundo o
disposto no art. 6º da Constituição da República, de cuja disciplina se extrai que
compete ao Estado providenciar os meios de tornar possível e viável, mediante
políticas públicas de saúde, o exercício deste direito.
Especificamente, a Constituição da República do Brasil, em seu artigo 196,
consagra o direito à saúde como direito público subjetivo, individual e coletivo,
positivo e negativo, asseverando ser dever do Estado provê-la a todos, in verbis:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Além da ideia central do direito à saúde como direito de cidadania, há
também a noção de que cabe ao Estado a responsabilidade por promover a saúde,
proteger a pessoa contra os riscos a que ela se expõe e assegurar a assistência em caso
de doença ou outro agravo à saúde.
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A saúde é, portanto, direito que encontra correspondente em um dever
estatal, que deve, tomando por base o conceito de saúde transcrito linhas atrás,
empreender esforços no sentido de promover, de forma satisfatória, ações e serviços
de saúde, de modo a proteger, em última análise, a vida.
Como visto, o direito à saúde como corolário do direito à vida e com a
abrangência daí decorrente só foi reconhecido no Brasil com a Constituição da
República de 1988 51 , garantindo o constituinte originário, por esta razão, a
universalidade de acesso a prestações e serviços sanitários.
A saúde, entendida como direito subjetivo, contém aspectos individuais e
sociais. Considerada como garantia individual, o direito à saúde privilegia a
liberdade em sua mais ampla acepção, no sentido de que o indivíduo deve ser livre
para escolher o tipo de relação que deseja ter com o meio ambiente, com o local em
que vive, com suas condições de trabalho e com os recursos médicos e sanitários que
demandará em caso de doença.52
Por outro lado, o aspecto social do direito à saúde privilegia a igualdade e
isto significa impor limitações ao comportamento humano, de modo que ninguém
impeça outrem de buscar o próprio bem-estar ou induzi-lo a adoecer. Esse é, pois, o
escopo das normas jurídicas que impõem a vacinação, o tratamento de certas
doenças, a destruição de alimentos deteriorados, o controle para o equilíbrio do meio
ambiente e das relações de trabalho.53
Não é despiciendo consignar que o constitucionalismo contemporâneo
atribuiu força normativa à Constituição, reconhecendo em suas normas o atributo da
imperatividade, assim como sói acontecer com a legislação ordinária.54

CARVALHO, Guido Ivan de; SANTOS, Lenir. SUS – Sistema Único de Saúde: comentários à Lei
Orgânica da Saúde, Leis n. 8080/90 e n. 8142/90.
52 DALLARI, Sueli Gandolfi. O direito à saúde. Revista Saúde Pública. São Paulo, v. 22, n. 01, p. 57-63,
fev. 1988.
53 DALLARI, Sueli Gandolfi. Uma nova disciplina: o direito sanitário. Revista Saúde Pública. São Paulo,
v. 22, n. 04, agosto 1988. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89101988000400008>.
Acesso em: 25 set. 2012.
54 GOMES CANOTILHO. José Joaquim. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra:
Almedina, 2000. O autor define o constitucionalismo como: “A teoria (ou ideologia) que ergue o
princípio do governo limitado, indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da
organização político-social de uma comunidade. Neste sentido, o constitucionalismo moderno
representará uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos.”. Prossegue,
aduzindo que, em uma acepção histórico-descritiva, fala-se em constitucionalismo moderno para
designar “o movimento político, social e cultural que, sobretudo a partir do século XVIII, questiona,
51
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Nas palavras de Carvalho e Santos55:
O direito insculpido na segunda parte do art. 196 (acesso universal e
igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e
recuperação) e explicitado no art. 198 é de eficácia plena, imediata,
não podendo o Estado postergá-lo nem condicioná-lo a futura
implementação de programas sociais e econômicos.

Nessa trilha, a atual Constituição Federal impõe que ações estatais sejam
ultimadas no âmbito dos direitos sociais diante do tratamento privilegiado que lhes
concedeu, bem como devam oferecer aos indivíduos instrumentos que possibilitem a
concretização das exigências de um Estado de justiça social, fundado na dignidade
da pessoa humana.56
Considerado direito fundamental de segunda geração, o direito à saúde
comporta, assim como outros direitos fundamentais, aplicação direta e imediata e,
em consequência, invoca tutela judicial específica diante de eventual omissão ou
ineficiência estatal.
O cumprimento dessa responsabilidade política e social assumida pelo
Estado implica formulação e implementação de políticas econômicas e sociais que
tenham como finalidade a melhoria das condições de vida e saúde da população.
Preceituam Carvalho e Santos57 que as ações e os serviços de saúde, por
estarem diretamente ligados ao direito à vida, devem ser alvos de fiscalização e
controle do poder público consoante a altura do bem que protegem: a vida. Esse deve
ser o seu limite.
Aduzem os autores que isto inclui a formulação e implementação de políticas
voltadas, especificamente, para garantir o acesso dos indivíduos e grupos a ações e
serviços de saúde, o que se constitui, exatamente, no eixo da política de saúde,
conjunto de propostas sistematizadas em planos, programas e projetos que visam,

nos planos político, filosófico e jurídico, os esquemas tradicionais de domínio político, sugerindo, ao
mesmo tempo, a invenção de uma nova forma de ordenação e fundamentação do poder político.”.
55 CARVALHO, Guido Ivan de; SANTOS, Lenir. SUS – Sistema Único de Saúde: comentários à Lei
Orgânica da Saúde, Leis n. 8080/90 e n. 8142/90.
56 DALLARI, Sueli Gandolfi et al. O direito à saúde na visão de um conselho municipal de saúde.
Caderno Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 12, n. 04, p. 531-540, out./dez. 1996. Texto IV.
57 CARVALHO, Guido Ivan de; SANTOS, Lenir. SUS – Sistema Único de Saúde: comentários à Lei
Orgânica da Saúde, Leis n. 8080/90 e n. 8142/90.
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em última instância, a reformar o sistema de serviços de saúde, de modo a assegurar
a universalização do acesso e a integralidade das ações. 58
Ademais, como consequência do disposto na primeira parte do dispositivo
constitucional em comento, qual seja, a saúde é direito de todos e dever do Estado, na
segunda parte o constituinte originário deixou assegurado a todos o acesso universal
e igualitário às ações e aos serviços que viabilizem a promoção, a proteção e a
recuperação da saúde.
Na mesma esteira de pensamento, o art. 2° da Lei Orgânica da Saúde (Lei n.
8.080/1990), dispõe que:
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de
riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de
condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das
empresas e da sociedade.

O art. 7° do mesmo diploma legal estabelece que as ações e os serviços
públicos de saúde, bem como os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o SUS devem ser desenvolvidos em obediência, entre outros, ao princípio
da universalidade de acesso em todos os níveis de assistência.
Dessas disciplinas legais, extrai-se, em sua forma mais simples e objetiva, a
qualidade da universalidade do direito à saúde. A universalidade é um princípio
finalístico, ou seja, é um ideal a ser alcançado, indicando, portanto, uma das
características do sistema que se pretende construir e um caminho para a sua
construção.
Nesse

diapasão,

verifica-se

que

a

adoção,

por

meio

de

política

governamental, de um sistema de saúde universal em âmbito nacional significa
proporcionar o acesso aos cuidados de saúde a todos a população e não somente aos
pobres ou hipossuficientes ou a classes específicas, abarcando também os
estrangeiros.
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Em suma, essa amplitude pode ser considerada a principal e mais importante
faceta do princípio da universalidade. Mais: de forma a não deixar dúvidas acerca do
alcance desse preceito, a Carta Magna, em seu art. 5°, caput, determina que todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade.
A garantia que transcende nesse imperativo constitucional, com fulcro no
princípio constitucional da universalidade, combinado com o princípio da
universalidade de cobertura (art. 194, parágrafo único, inc. I59), é justamente que a
prestação de serviços de saúde alcance os brasileiros e também os estrangeiros
residentes no país, todos titulares dos direitos fundamentais sociais, entre os quais se
insere o direito à saúde.60
Castro e Lazzari61, acerca da universalidade da cobertura, lecionam:
A proteção social deve alcançar todos os eventos cuja reparação seja
premente, a fim de manter a subsistência de quem dela necessite. A
universalidade do atendimento significa, por seu turno, a entrega das
ações, prestações e serviços de seguridade social a todos os que
necessitem, tanto em termos de previdência social – obedecido o
princípio contributivo – como no caso da saúde e da assistência
social.

O conteúdo da universalidade pode ser analisado de duas maneiras:
subjetiva e objetivamente.
Na interpretação de Martins62, a universalidade subjetiva “diz respeito a
todas as pessoas que integram a população nacional”, enquanto a objetiva “irá
reparar as consequências das contingências estabelecidas na lei".
Para Rocha e Baltazar Júnior63:

“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social.
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com
base nos seguintes objetivos:
I - universalidade da cobertura e do atendimento; [...]”.
60 RIOS, Roger Raupp. Direito à saúde, universalidade, integridade e políticas públicas: princípios e
requisitos
em
demandas
judiciais
por
medicamentos.
n
31.
Disponível
em:
<http//www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edição031/roger_rios.html>. Acesso em: 06 mar.
2013.
61 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 6. ed.
São Paulo: LTr, 2004. p. 98.
62 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
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A universalidade é vislumbrada sob o aspecto subjetivo, acessível a
todas as pessoas que trabalham no território nacional, e por via
reflexa a seus dependentes, e sob o aspecto objetivo buscando atender
a todos os riscos sociais previstos no Plano de Benefícios mediante
uma contribuição única dos trabalhadores.

Martins64, na mesma lição, reforça:
A universalidade da cobertura deve ser entendida como as
contingências que serão cobertas pelo sistema, como a
impossibilidade de retornar ao trabalho, a idade avançada, a morte
etc. Já a universalidade do atendimento refere-se às prestações que as
pessoas necessitam, de acordo com a previsão da lei, como ocorre em
relação aos serviços.

A opção pelo caminho da saúde pública e universal, como aponta Ferraz65,
prestigia objetivos de “maior coesão social (todos, independentemente da condição
econômica, compartilham os mesmos serviços) e [...] evita ainda a estigmatização e a
queda de qualidade que necessariamente acompanham os serviços públicos
destinados exclusivamente aos mais pobres”.
Do princípio da universalidade, previsto no já citado artigo 194, parágrafo
único, inciso I, da Constituição Federal, de caráter programático e informador,
resulta que a seguridade social deve dar proteção de cobertura e atendimento e isto
significa abranger todos os eventos que causem estado de necessidade, como, por
exemplo, idade avançada, morte, invalidez, deficiência física, maternidade etc.
Nas palavras de Carvalho e Santos66:
Prover mínimos existenciais não pode ser confundido com o direito à
saúde. Saúde e assistência são direitos sociais, mas cada um com uma
conformação diferente. Além do mais, o poder público paga aos
hospitais filantrópicos pelo serviço prestado ao SUS, tal qual paga aos
hospitais privados lucrativos. A saúde é um direito de todo o cidadão
brasileiro que deve ser efetivado independentemente de sua condição
social.

Como já referido, o princípio da universalidade da cobertura e do
atendimento alude ao sistema da seguridade social como um todo, alcançando suas
ROCHA, Daniel Machado; BALTAZAR JR, José Paulo. Comentários à Lei de Beneficios da Previdência
Social. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.
64 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
65 FERRAZ,
Octávio Luiz Motta. De quem é o SUS? 20.12.2007. Disponível em:
<http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/staff/academic/ferraz/press/artigofolhasus.doc>.
Acesso em: 30 ago. 2012.
66 CARVALHO, Guido Ivan de; SANTOS, Lenir. SUS – Sistema Único de Saúde: comentários à Lei
Orgânica da Saúde, Leis n. 8080/90 e n. 8142/90.
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três vertentes: previdência social, assistência social e saúde. Todavia, a incidência
desse princípio não se dá com a mesma intensidade em todas essas áreas, admitindose diferentes graus de aplicação.
Segundo Rocha e Baltazar Júnior67, o princípio da universalidade apresentase de diferentes formas, exibindo amplitudes específicas quando incidente sobre a
previdência, a assistência e a saúde. Em suas palavras:
O princípio da universalidade, o qual também inspira a organização
da seguridade social, irá adquirir algumas tonalidades específicas na
previdência, na assistência e na saúde. Quando se cogita da
previdência social, espécie notoriamente contributiva do gênero
seguridade social, não se prescinde da necessária participação
econômica do segurado, sem a qual o sistema não seria viável, razão
pela qual estamos frente a uma universalidade mitigada. De outro
giro, a universalidade da previdência social, quanto ao acesso, não
significa, obrigatoriamente, a concessão de um direito igual, para
todos os trabalhadores, de receber benefícios exatamente nas mesmas
condições. Embora as prestações, via de regra, sejam estabelecidas
para o atendimento do mesmo grupo de riscos sociais, o valor dos
benefícios dependerá – em conformidade com o tipo de sistema de
financiamento e do método de cálculo estabelecido – em maior ou
menor grau, dos aportes vertidos pelos segurados.

Vianna 68 , a seu turno, afirma que “o princípio da universalidade da
cobertura e do atendimento na seguridade social é abrandado na previdência social,
pois depende de contribuição dos segurados. Assim, quem não contribui está
excluído do regime previdenciário”.
Logo, verifica-se que o postulado da universalidade da cobertura e do
atendimento, relativamente à previdência social, atua de forma mitigada, em razão
do princípio contributivo, que determina a obrigatória contribuição econômica do
segurado para que possa fazer jus aos benefícios e prestações do regime
previdenciário.
Do mesmo modo, o princípio da universalidade é abrandado também no que
se refere ao acesso, uma vez que não implica, obrigatoriamente, o direito de todos os
trabalhadores receberem benefícios nas mesmas condições, pois o valor destes varia
de acordo com a quantidade e o respectivo montante das contribuições vertidas pelo
segurado da previdência social.

ROCHA, Daniel Machado; BALTAZAR JR, José Paulo. Comentários à Lei de Beneficios da Previdência
Social. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.
68 VIANNA, João Ernesto Aragonés. Curso de direito previdenciário. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
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Sobre

a

incidência

do

princípio

da

universalidade

nos

regimes

previdenciários contributivos e não contributivos, Vianna69 faz a seguinte distinção:
[...] nos regimes não contributivos, não há contribuições específicas
destinadas ao financiamento da previdência ou seguridade social
como um todo. [...] Nesses regimes, o princípio da universalidade tem
plena eficácia, pois a cobertura independe de contribuição. Nos
regimes contributivos, de outro modo, a previdência ou seguridade
social é custeada por meio de contribuições específicas que têm
destinação própria. [...] Como o regime previdenciário é contributivo,
somente têm cobertura previdenciária aqueles que contribuem – ao
contrário da saúde e assistência social, cujas prestações independem
de contribuição.

Portanto, em se tratando de regime previdenciário contributivo, como é o
caso do Brasil, o princípio da universalidade possui aplicação restrita, visto que
somente estarão abrangidos pela cobertura da previdência social aqueles que
contribuem para o sistema. Nos regimes não contributivos a situação é contrária,
porquanto a proteção independe de contribuição e o referido princípio atinge, então,
a sua máxima eficácia.
No que tange à saúde e à assistência social do sistema de seguridade social
brasileiro, o princípio da universalidade atua de forma plena, isto porque, consoante
disposto, respectivamente, nos artigos 196 e 203 da Constituição Federal, a saúde é
direito de todos e dever do Estado, enquanto a assistência será prestada a quem dela
necessitar, independente, em ambos os casos, do pagamento de qualquer
contribuição.
Apesar disso, o direito à saúde não pode ser confundido com o direito à
assistência social, no que tange à universalidade. A assistência social é destinada aos
hipossuficientes econômicos, de acordo com o que dispõe o art. 203 da Carta Magna.
Já a saúde é acessível a todos, sem distinção, conforme se extrai da ordem
constitucional, nos artigos que tratam da seguridade social (arts. 196 e 203).70
Verifica-se, portanto, no âmbito da seguridade social diferentes graus de
universalidade, sendo o grau máximo alcançado na saúde, seguido da assistência
social e, por último, a previdência social.
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Corolário indissociável da universalidade no âmbito da saúde, no sistema de
seguridade brasileiro, é a gratuidade no acesso aos serviços e prestações de saúde.
Como abordado anteriormente, tal configuração é expressamente atribuída à política
pública instituída por meio do SUS.71
A gratuidade de que se fala é a que garante que os serviços abarcados pelo
SUS sejam disponibilizados a toda a população, sem que se faça qualquer aferição da
capacidade econômica do usuário, por exemplo.
Com a universalidade e a gratuidade associadas, a política pública de saúde
se afasta da “focalização”, segundo a qual o acesso aos bens e serviços no sistema de
saúde público deveria atender somente aos mais pobres.
Nesse sentido, esclarecedoras são as lições de Carvalho e Santos72:
Lembremos, por oportuno, que muitas decisões judiciais vinculam o
direito à saúde à situação econômica do indivíduo; se carente o
pleiteante, tem ele direito público subjetivo. Todavia, hoje é
consabido que o direito à saúde não se vincula à assistência social,
que deve ser prestada no sentido de prover mínimos existenciais às
pessoas carentes. O direito à saúde é universal; qualquer cidadão,
independentemente de sua condição social, tem direito à saúde. O
direito à saúde não pode confundir-se com o direito à assistência
social. São direitos distintos, tratados distintamente dentro do
capítulo da seguridade social (arts. 196 e 203).

Não obstante os dispositivos constitucionais citados, há posicionamentos em
prol da desvinculação dos conceitos de universalidade e gratuidade ante o
argumento de que não há na Constituição da República exigência de fornecimento
gratuito dos serviços e prestações sanitárias.
Assim é que, segundo parte da doutrina especializada73, a característica da
gratuidade poderia ou não estar atrelada à ideia de universalidade e, no caso do
sistema de saúde brasileiro, não existiria, por determinação constitucional, direito à
gratuidade das prestações ou serviços de saúde, não obstante o legislador ordinário
ter decidido fornecer uma gama de serviços e produtos de saúde de forma gratuita.
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Ademais, o legislador constituinte teria sinalizado, apenas quando quis,
quais seriam os serviços estatais a serem providos gratuitamente, o que indica de
pronto que universalidade não se confunde com gratuidade. Tanto é assim, que no
art. 203, a Carta Magna preceitua que a assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.
Da mesma forma e a título de exemplo, os artigos 206, inc. IV, e 208, inc. I,
determinam a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, para a
educação básica obrigatória, enquanto os artigos 208, inc. II, e 230 garantem a
progressiva universalização do ensino médio gratuito, bem como a gratuidade de
transporte coletivo aos maiores de sessenta e cinco anos.
Em contrapartida, as prestações oriundas da previdência social somente são
exigíveis mediante prévio pagamento das contribuições previdenciárias, não
obstante a previdência social, como ramo da seguridade social, também ser regida
pelo princípio da universalidade.
O art. 32, inc. V, da Lei n. 8.080/1990 elenca, entre as fontes de custeio da
saúde, os preços públicos arrecadados no âmbito do SUS, autorizando, assim, a
cobrança.
Da mesma forma, o art. 32 da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e
seguros privados de assistência à saúde, estabelece que serão ressarcidos pelas
operadoras de saúde os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos
contratos prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições
públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS.
De acordo com esse entendimento, nos termos da Constituição da República
e da legislação ordinária, todos têm direito de acesso aos serviços da seguridade
social (universalidade), porém alguns poderiam ser submetidos a prévio pagamento,
não havendo uma obrigação genérica constitucional de o Estado fornecer
gratuitamente as prestações sanitárias.
Dessa premissa exsurge a conclusão de que, se não há obrigatoriedade de
concessão dos serviços básicos de saúde de forma gratuita, a eventual cobrança pelos
serviços fica reservada à opção legislativa e administrativa do Poder Público. Tal
opção, no entanto, não concede ao administrador total liberdade de escolha, já que,
por força da ordem constitucional, deve haver respeito o princípio da igualdade,
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traduzido também no art. 196 da Carta Magna, que preceitua que o acesso às ações e
serviços de saúde deve ser universal e igualitário.
A despeito da mencionada possibilidade de cobrança, em rigor, ninguém
poderá ser impedido de ter acesso a prestações básicas de saúde por
insuficiência/carência de recursos financeiros, sob pena de ofensa ao princípio do
acesso igualitário.
Desse raciocínio também emerge que é possível ao administrador
disponibilizar o serviço ou a ação de saúde e cobrar por sua prestação, ante o
argumento de que deverão ser devidamente remuneradas por aqueles que,
precisando da providência sanitária, tiverem condições financeiras para tanto.
Não obstante a engenhosidade do entendimento acima alinhavado, não há
como negar, diante dos preceitos constitucionais e legais que regulam a matéria, que
a universalidade de acesso, pela amplitude e falta de condicionantes que encontra no
texto constitucional, implica gratuidade de todo o sistema público de saúde.
De fato, segundo essa compreensão, o art. 43 da Lei n. 8.080/1990 estabelece
a gratuidade das ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, incluindo, portanto,
além dos serviços genuinamente públicos, os privados contratados e conveniados, in
verbis: “Art. 43. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos
serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou
convênios estabelecidos com as entidades privadas”.
Não há que se falar que a gratuidade dos serviços e prestações sanitárias
somente foi prevista pela legislação ordinária, não havendo tal exigência em sede
constitucional e que, portanto, o Estado latu sensu não poderia cobrar ou instituir
contribuições diretamente relacionadas ao custeio da saúde pública quando bem
entender.
Dúvidas não há, portanto, quanto à obrigatoriedade da gratuidade das ações
e serviços de saúde públicos, uma vez que seria impossível conjugar o princípio do
acesso universal, tão amplamente consagrado na Carta Magna brasileira, com a
correspondente cobrança pelo poder público.74
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Pela mesma razão, o acesso universal no sistema nacional é incompatível
com a ideia de que só os que contribuem têm direito à saúde e sua proteção. A
universalidade determina a abrangência ampla a todos, independentemente de
qualquer contraprestação, sob pena de não se revelar acessível.75
Assim, decorrente da Constituição da República e do direito à saúde por ela
garantido, não sobrevive a possibilidade de se criarem, no âmbito do poder público,
sistemas diferenciados de saúde, segundo as características do usuário, se servidor
público, se trabalhador regido pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), se
magistrado ou militar.
Carvalho e Santos76 reforçam o entendimento:
A saúde e assistência social não dependem de contribuição direta: já a
previdência social é direito do trabalhador, mediante contribuição
específica (artigo 201 da CF). A saúde e a assistência social têm
garantia universalizada, não estando excluídos dessa proteção os
servidores públicos, e estes, por sua vez, não podem ter um sistema
de saúde público (sustentado com recursos públicos) próprio para
sua categoria. O poder público (União, estado, município e Distrito
Federal) não podem custear serviços de saúde para seus servidores,
nem instituir contribuição compulsória para o custeio, em beneficio
destes, de serviços de assistência à saúde, porque o sistema de saúde
constitui um único sistema, uma rede integrada de ações e serviços
públicos de saúde, não comportando nenhum serviço público fora
desse sistema público universalizado.

A propósito, o art. 149 da Constituição da República autoriza a instituição,
pelos entes públicos, de contribuição social destinada ao custeio de previdência de
seus servidores (sistema próprio de previdência social), dispensando, por óbvio,
qualquer aporte de contribuição para a assistência social e a saúde.
A contribuição social do servidor se prestará exclusivamente ao custeio do
sistema próprio de previdência social, dissociando-se, neste ponto, da saúde, que, de
acordo com a nova ordem constitucional não mais se afigura como um seguro social,
a ser satisfeito mediante a contribuição específica.77
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A própria Lei n. 9.717/1997, que traça normas gerais para o funcionamento
dos regimes previdenciários dos servidores públicos, não mais permite a inclusão de
serviços de assistência à saúde.
A

previsão

constitucional

e

infraconstitucional

de

participação

da

comunidade na gestão do sistema de saúde nacional também se apresenta como
corolário do princípio da universalidade de acesso.
De fato, a Constituição da República, em seu art. 198, e a Lei n. 8.142/1990,
art. 1°, dispõem sobre a participação popular na gestão do SUS, por meio dos
Conselhos de Saúde, sem prejuízo dos tradicionais instrumentos de controle de
gestão pública existentes nas diferentes esferas de poder.
A Lei Orgânica do Município de São Paulo, em seu art. 217, por exemplo,
dispõe acerca da forma de participação popular na gestão dos serviços de saúde, com
destaque para a obrigatoriedade de realização da Conferência Anual de Saúde e
audiências públicas periódicas, como mecanismos de controle social de sua gestão.78
Com efeito, a participação ativa da população no sistema é fator importante
na ampliação do acesso aos serviços de saúde, favorecendo a universalidade de
acesso.
O acesso, muito mais do que servir como “porta de entrada” para os serviços
de saúde, consiste em um dispositivo transformador da realidade, nas palavras de
Jesus e Assis 79 . Segundo os autores, para haver garantia de acesso universal é
necessário ampliar a consciência de cidadania. É necessário que o usuário tenha
consciência de que a saúde é direito próprio e de interesse de toda a população,
devendo ser empreendidos esforços na seara individual e coletiva para alcançá-la.
Fato é que o SUS, desde o seu processo de construção, tem-se revelado um
sistema flexível, que busca responder às demandas da sociedade, sendo necessário,
portanto, ouvi-la.
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Pode-se dizer, ainda, que o acesso universal aos serviços de saúde também
deve abranger o exame das “portas de acesso” específicas ao sistema, sob pena de
não obter um sistema de saúde verdadeiramente universal.
Na avaliação de Giovanella e Fleury80, a ampliação de acesso, importante
para o planejamento das políticas públicas de saúde, deve levar em conta a
necessária adequação entre os usuários e os serviços oferecidos. Alertam que o
grande desafio no sistema de saúde brasileiro é oferecer serviços de saúde com
disponibilidade, acessibilidade, adequação funcional, capacidade financeira e
aceitabilidade.
Em se tratando de atenção à saúde, todas essas teorias ou dimensões de
estudo têm fundamento na ideia de equidade para o estabelecimento de caminhos
que levem a universalização, regionalização, hierarquização e participação popular
nesta seara.
Com efeito, hierarquização e regionalização são medidas que visam a
estabelecer universalidade, equidade e integralidade de acesso.
Na implementação das políticas públicas de saúde, o reconhecimento e o
respeito às diferenças individuais, assim como a atenção às particularidades
regionais, geográficas, culturais e políticas, são aspectos essenciais para a efetivação
do direito universal à saúde.81
A regionalização e a hierarquização do sistema de saúde no Brasil sempre
foram nortes a serem perseguidos, desde os primórdios da organização do sistema
de saúde na década de 1920, conforme se observa no desenvolvimento dos serviços
previdenciários, na luta pela reforma sanitária na década de 1970 e, finalmente, nos
princípios que esteiam o SUS, de acordo com o que dispõe a Constituição da
República.
De fato, a Carta Magna dispõe, em seu art. 198, que as ações e serviços
públicos de saúde integram uma rede regionalizada, com direção única em cada
esfera de governo, e hieraquizada, constituindo um sistema único.
GIOVANELLA, L.; FLEURY, S. Universalidade da atenção à saúde – Acesso como Categoria de
Análise. In: EIBENSCHUTZ, C. (Org.). Política de saúde: o público e o privado. Rio de Janeiro. Fiocruz;
1996.
81 RIBEIRO, Patricia Tavares. Direito à saúde: integridade, diversidade e territorialidade. Revista
Ciencia e Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, vol. 12, n. 6, nov./dez. 2007. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232007000600014>. Acesso em: 12 set. 2012.
80

45

As redes assistenciais formam um conjunto de unidades de diferentes perfis
e funções, organizadas de forma articulada, responsáveis pela promoção de
assistência integral, dentro de uma determinada região até o nível de complexidade
previamente estabelecido. 82
Não obstante a abrangência e a amplitude do sistema, não se pode deixar de
consignar, ainda que em breves linhas, que há críticas quanto a sua efetividade, já
que cerca de 42 milhões de brasileiros buscam assistência suplementar à saúde,
sendo paradoxal que um sistema de saúde reconhecidamente universal enseje
tamanha busca pelo setor privado, em razão de ausência de qualidade de
atendimento.83
A título de exemplo, uma pesquisa realizada em um hospital carioca de
grande porte, no período compreendido entre novembro de 2005 e março de 200684,
constatou que a maior parte dos usuários considera precária a qualidade dos serviços
prestados pelo SUS. Essa precariedade se refere a longas esperas em filas de
atendimento, acolhimento desumano, com o atendimento improvisado dos pacientes
nos corredores, além de greves dos servidores.
Outro aspecto da política pública brasileira em saúde apontado alude ao fato
de que, apesar de o sistema nacional ser pautado pela universalização, os recursos
são alocados de forma a atender a população mais necessitada, ou seja, de forma
focalizada.85
Sobre a alegada focalização, Piola e Melamed86 advertem:
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Já é lugar comum o reconhecimento – e até uma aceitação mal
disfarçada – de que o Sistema Único de Saúde, o SUS, no Brasil,
embora concebido constitucionalmente como um sistema universal, é
na prática um sistema para os pobres, ou seja, focalizado. De forma
semelhante, pouco a pouco ganha foros de unanimidade a noção de
que política social é, por excelência, algum tipo de ação voltada para
os excluídos (os pobres) e, por definição, focalizada.

No que tange aos serviços de alta complexidade, como transplantes e
hemodiálises, a mesma pesquisa demonstrou, no entanto, a opinião positiva do
usuário do SUS, na medida em que proporciona, de forma satisfatória, tratamentos
dispendiosos e inacessíveis à grande parte da população.87
Inobstante as reiteradas críticas quanto à eficiência, o sistema público de
saúde adotado no Brasil, por seus contornos constitucionais e legais, de fato,
possibilita o acesso a serviços e cuidados de saúde.
Também é importante reconhecer a amplitude de proteção concedida ao
direito da saúde pelo constituinte originário, no sentido de garantir direitos sociais
inalienáveis como a saúde, especialmente quando se constata que as Constituições
brasileiras anteriores expressamente não o asseguravam. Ao Estado cumpria tão só
cuidar da assistência pública, da edição de normas de proteção à saúde e da
prestação de assistência médica e hospitalar a classes específicas de pessoas, como,
por exemplo, aos trabalhadores filiados ao regime previdenciário.
Como mencionado na seção anterior, antes da criação do SUS, o Ministério
da Saúde, com o apoio de estados e municípios, desenvolvia apenas ações
concernentes à prevenção de doenças, como vacinação contra epidemias e endemias.
Assim era caracterizada a universalidade dos serviços de saúde, pois que não havia
discriminação da população a ser assistida.88
Em arremate, pode-se dizer que o Brasil adotou o princípio da
universalidade de acesso em um grau elevado de cobertura, determinando que todos
os residentes no Brasil têm direito a prestações e cuidados de saúde necessários à
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manutenção de uma vida digna e saudável, de forma gratuita, sem distinção de
qualquer natureza.
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CAPÍTULO 2 – O SISTEMA DE SAÚDE NORTE-AMERICANO

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Para a análise que ora se propõe, é necessário inicialmente consignar que o
sistema de saúde norte-americano não tem contornos públicos como disciplina a
vigente ordem constitucional brasileira.
Como constatado anteriormente, o atual sistema de saúde brasileiro, de
caráter público, tem escopo na Constituição da República, que consagrou, em seus
artigos 6º e 196, a saúde como direito do indivíduo, a ser providenciado pelo Estado.
Ao mesmo tempo, a Carta Magna também determina ser dever do Estado
brasileiro providenciar o atendimento básico de saúde indispensável à sobrevivência
e a uma vida digna, de forma gratuita e em todas as esferas de competência (federal,
estadual, distrital e municipal).
O sistema de saúde norte-americano, diferentemente do modelo brasileiro,
não encontra amparo em texto constitucional que consagre o direito social à saúde
como garantia fundamental. Em consequência, não foi construída a noção de que há
dever do Estado, aqui entendido em sentido lato, ao menos positivado, em prover as
prestações sanitárias indispensáveis à manutenção da saúde dos habitantes daquele
país.
Para

preencher

esse

vácuo,

o

sistema

de

saúde

nos

EUA

é

predominantemente privado, isto é, sem atuação direta do setor público. Desta feita,
à iniciativa privada é reservada a possibilidade de atuação na área da saúde.
A maior parte das prestações de saúde disponibilizada ao povo norteamericano sempre esteve majoritariamente concentrada nas mãos da iniciativa
privada, que se organiza para construir e operacionalizar hospitais, clínicas e
consultórios e comercializar seguros de saúde.
Como se verá adiante, ao longo dos anos, medidas estatais foram
implementadas com vistas a criar programas públicos que, com a iniciativa privada,
atuaram de forma a ampliar o acesso da população a cuidados de saúde, bem como
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melhorar a qualidade dos serviços o que, na verdade, acabou tornando o sistema
disperso, diversificado e descentralizado.
Com a edição do Affordable Care Act, em 23 de março de 2010, de iniciativa do
presidente Barack Obama, o sistema de saúde norte-americano ganhou contornos
mais precisos e teve uma maior atuação estatal no que tange a políticas de fomento e
ações de controle, proporcionando a ampliação do acesso da população aos cuidados
relativos à saúde.

2.2 HISTÓRICO89

Para a compreensão do atual sistema de saúde norte-americano e da nova
legislação editada pelo presidente Barack Obama, que representou um avanço em
termos de universalidade de cobertura quanto aos cuidados de saúde, é necessário
conhecer, ainda que brevemente, a evolução da medicina no país e, em consequência,
como o próprio sistema de saúde teve seus contornos definidos ao longo do tempo.
Até meados do século XIX, nos EUA, a medicina era ciência desprestigiada
econômica e socialmente, o mesmo ocorrendo em relação aos profissionais que se
lançavam nessa atividade.
Ao contrário do cenário que se descortinaria décadas mais tarde, a medicina
e os profissionais de saúde não contavam com o reconhecimento e o prestígio da
população e das autoridades. Umas das justificativas é que, culturalmente, e por
razões econômicas, muitos americanos acreditavam que o senso comum e a
inteligência nata poderiam ser efetivos na prevenção e no controle de muitas
enfermidades.90
No início da construção da sociedade americana, a família era o centro social
e econômico e, portanto, o locus mais adequado para o tratamento das doenças
Os relatos não referenciados nesta seção foram extraídos da obra de Paul Star: The Social
Transformation of American Medicine. Massachusetts: Basic Books, 1982.
90 LEAVITT, Judith. A worrying profession: the domestic environment of medical practice. Mid-19thCentury America. In: _____; NUMBERS, Ronald (org.). Sickness & Health in America. Readings in the
history of medicine and public health. 3rd Edition. Wisconsin: The University of Wisconsin Press,
1997. p. 145- 160.
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porventura existentes. Os conhecimentos eram passados oralmente, por tradição
familiar. A classe médica, por sua vez, era pouco unida e desprovida de protocolos
únicos ou padrões para diagnóstico e tratamento das doenças, além de o exercício da
medicina não ser exclusividade dos médicos diplomados. Não era incomum, sem
caracterizar exercício ilegal da medicina, leigos prescreverem tratamentos com ervas
ou medicamentos populares91, sob a alegação de que a atividade constituía um
exercício de direito, tal qual a liberdade religiosa.
Até meados do século XIX, a classe médica não conseguiu definir claramente
os profissionais detentores e não detentores da técnica. Tudo isso acarretou ausência
de autoridade e também de confiabilidade na medicina.92
A luta pelo reconhecimento do exercício exclusivo da medicina por médicos
licenciados teve início no período colonial, 1760, e o êxito se deveu à criação de
universidades e especialidades médicas, como a obstetrícia, por exemplo. Mesmo
assim, ainda em 1844, o exercício da medicina não era exclusivo dos médicos.
Os ideais democráticos norte-americanos também contribuíam com a ideia
de não exclusividade no manejo da medicina pelos detentores de educação técnica, já
que, para aquela sociedade em formação, conceitos como liberdade de iniciativa,
abertura das possibilidades profissionais a todos, com a mínima intervenção estatal
na economia, eram basilares.
O liberalismo econômico indicava que no tratamento das doenças, assim
como em outras práticas profissionais, a escolha deveria ser reservada ao cidadão,
que, de acordo com as próprias conveniências, poderia optar se entregaria o cuidado
de sua saúde nas mãos de médicos licenciados ou de leigos. A regulação, portanto,
ficaria a cargo do mercado, não obstante a resistência da classe médica. Tais
premissas estavam bem arraigadas ao modo de pensar dos americanos.

Exemplo eloquente é o do episódio envolvendo o Sr. Samuel Thompson, homem sem educação
formal, que se tornou famoso por utilizar medicina botânica. Mesmo acusado de causar a morte de um
paciente, em 1813, obteve do governo federal autorização para a utilizar método próprio de medicina,
podendo inclusive vender direitos do uso da técnica. Deu-se, assim, início a um movimento que
defendia alternativas à medicina tradicional, mas que perdeu força após o falecimento do Sr.
Thompson, em 1843. STAR, Paul. The social transformation of american medicine. Massachutts: Basic
Books, 1982.
92 LEAVITT, Judith. A worrying profession: the domestic environment of medical practice. Mid-19thCentury America. In: _____; NUMBERS, Ronald (org.). Sickness & Health in America. Readings in the
history of medicine and public health. 3rd Edition. Wisconsin: The University of Wisconsin Press,
1997. p. 145- 160.
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Não obstante, em 1858, o parlamento inglês ter criado um sistema de registro
único para todos os exercentes da medicina e um conselho para coordenar toda a
educação médica no Reino Unido, os EUA ainda teriam de esperar mais meio século
para experimentar medidas análogas em termos de suporte estatal, como se abordará
à frente.
Essa realidade não era exclusiva dos norte-americanos e a história apresenta
vários exemplos. Durante o Império Romano, os médicos eram escravos, estrangeiros
e a medicina era considerada uma ocupação de grau não elevado. Na Inglaterra do
século XVIII, a classe médica vivia à margem da sociedade burguesa da época, à
espera de patrocínio dos ricos, na esperança de acumular dinheiro suficiente para a
aquisição de uma propriedade ou de um título. Na França, durante o século XIX e
início do século XX, os médicos escolhiam a profissão por qualquer outra razão que
não a econômica, ou por status, uma vez que o retorno financeiro era baixíssimo.
Não se pode negar que, anteriormente ao reconhecimento institucional da
profissão, em comunidades nas quais a maior parte dos habitantes não detinha
educação suficiente, alguns profissionais médicos norte-americanos contavam com o
respeito e autoridade, mas tal não adivinha necessariamente da condição de médicos,
mas sim do nível cultural das pessoas.
Com o passar das décadas, ao contrário, a autoridade passou a ser atributo
da profissão médica, transmitida de geração em geração, independentemente das
características pessoais de cada integrante da classe.
As contingências econômicas desfavoráveis vividas pelos americanos no
início do século XIX foram grandes empecilhos ao desenvolvimento da medicina
como ciência e também como profissão, isto em razão do pouco acesso aos serviços
médicos oferecidos pelos profissionais de saúde.
Diante dos escassos recursos colocados à disposição, a maior parte da
população optava por tratar suas enfermidades por conta própria ou por pessoas não
licenciadas93.
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Em decorrência, a prática médica não oferecia aos profissionais de saúde o
retorno financeiro suficiente para investimentos pessoais em aperfeiçoamento
profissional ou engajamento político para fortalecimento da classe.
Nesse período, o Estado federal americano, assim como os estados-membros,
com exceção de poucas iniciativas como pequenos incentivos financeiros às escolas
de medicina e construção de abrigos para doentes terminais (até 1860), não
intervinha na área da medicina. Esse status quo fez com que associações ou
sociedades médicas ocupassem o espaço abandonado pelo Estado e ganhassem força
e influência não só nos meios médicos, mas também nos meios político e social.
Em resumo, antes do século XX a classe médica norte-americana encontrou
muitos obstáculos que impediram o reconhecimento do status e da autoridade da
profissão, além de divisões internas e ambiente econômico desfavorável.
Com o passar dos anos, o desenvolvimento da medicina como ciência e a
consequente percepção de sua alta complexidade abalou a crença de que os cuidados
médicos poderiam ser ministrados a contento com o uso do bom senso,
demonstrando que uma pessoa sem habilidades técnicas não poderia ser seu próprio
médico. Essa compreensão proporcionou, paulatinamente, a necessária distinção,
autoridade e legitimidade à classe médica.94
As décadas de 1870 e 1880 foram marcadas pelos movimentos que
reivindicavam ao governo a edição e a aprovação de leis que exigissem dos médicos
o devido licenciamento para a prática da medicina, ou seja, regulamentar a profissão
médica exclusivamente por diplomados.
Na mesma época, teve início a reforma da educação médica, com a criação de
novas universidades, exigência de critérios mais rigorosos para o ingresso dos
estudantes nas escolas de medicina e aumento do tempo de permanência nos
respectivos cursos95.
A American Medical Association (AMA), associação médica criada em 1847,
tomou como prioridade de atuação a reforma de universidades e escolas de medicina
WARNER, John Harley. From specificity to universalism in medical therapeutics: transformation in
the 19th-Century United States. In: LEAVITT, Judith; NUMBERS, Ronald (Orgs.). Sickness & Health in
America. Readings in the History of medicine and Public Health. 3rd. edition. Wisconsin: The
University of Wisconsin Press, 1997. p. 87- 101.
95 CHRISTIANSON, Eric H. Medicine in new england. In: LEAVITT, Judith; NUMBERS, Ronald
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do país, com vistas a elevar e padronizar as exigências para os cursos de medicina,
incentivando, sobretudo, a pesquisa científica, haja vista que até o final do século XIX
não havia regras para orientar a educação e a prática médica96. Acrescenta-se que,
entre outros objetivos, a AMA foi criada com o propósito de promover avanços
científicos, melhorar a saúde pública e a relação médico-paciente, lugar relegado pelo
Estado por ausência de investimentos na área.
A partir de 1904, com a criação da referida associação (AMA), a duração dos
cursos de medicina, que era de apenas dois anos em média, estendeu-se para cinco,
seis e oito anos, consoante decisão do Council on Medical Education, composto de cinco
professores integrantes das universidades mais prestigiadas, com secretaria
permanente e orçamento próprio. Em 1905, por exemplo, a mesma associação
estabeleceu o Council on Pharmacy and Chimistry, com vistas a estabelecer padrões de
fabricação e avaliação de medicamentos.
Com o tempo, esse conjunto de medidas foi aumentando a homogeneidade,
a coesão e o poder da classe médica, criando valores, protocolos e ensinamentos
comuns aos profissionais da área, com reflexos no prestígio e na renda dos médicos
diplomados e, por conseguinte, no afastamento dos leigos97.
Mudanças culturais e econômicas na vida dos americanos 98, aliadas aos
avanços científicos da medicina 99 , ampliação do número de hospitais, maior
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desenvolvimento tecnológico concernentes a diagnósticos e especializações nas
diferentes áreas de atuação, tornaram a classe médica mais coesa. Esses avanços
foram determinantes para a interdependência dos profissionais de diversas clínicas
médicas100 e para, no final do século XX, um maior respeito e institucionalização da
medicina como ciência, paulatinamente, alcançando seus membros e a confiança
neles depositada pelos pacientes.
De fato, o crescimento das cidades, com o consequente afastamento do local
de trabalho das residências, ocasionou uma maior necessidade de tratamento da
saúde por terceiros que não a própria família. Da mesma forma, a melhoria dos
hospitais em geral foi um campo fértil para o desenvolvimento da medicina,
servindo também para destacar os profissionais diplomados dos operadores leigos.
O avanço da medicina como ciência, na segunda metade do século XIX,
provocou sensível transformação nos hospitais, na medida em que passaram a ser
vistos como grandes centros de estudo, prática médica e tratamento, diferentemente
dos ambientes sujos e concebidos como depósito de pacientes portadores de doenças
contagiosas de então101.
Com o parco investimento estatal na área da saúde, os hospitais norteamericanos, regra geral, eram instituições filantrópicas, mantidas por entidades
beneficentes ou religiosas. Inicialmente, vale lembrar, eram construídos para
atendimento de loucos, necessitados e hipossuficientes102.
Ao contrário do que mostrava a tendência de vários países da Europa, os
hospitais

norte-americanos,

tinham

caráter

privado

mais

forte

(investidos/empresário), diferentemente do que ocorria em qualquer outro lugar.

sanguínea e de urina forneceram aos médicos ferramentas imprescindíveis para o diagnóstico de
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Além disso, era comum os hospitais cederem espaço para uso privativo dos médicos
(profissionaise autônomos e independentes) e seus pacientes.
A organização econômica dos hospitais nos Estados Unidos da América
reflete, por conta disso, uma concepção pouco pública de suas funções. É que, no
lugar de uma rede centralizada de hospitais sob o controle do Estado, a concepção
americana optou por um regime misto, no qual instituições públicas e privadas de
vários tipos ocupavam espaço em estabelecimento hospitalar de propriedade e
gerência privadas e independente.
As mudanças empreendidas nos hospitais e na medicina não modificaram
esta realidade na estrutura do sistema de saúde que começava a se descortinar,
especialmente devido à autonomia dos médicos em relação aos hospitais e destes em
relação ao governo. Ao contrário, ao longo dos anos as mudanças se intensificaram e
fortaleceram os interesses privados na economia da saúde, criando, com o tempo,
uma indústria apta a gerar negócios e riqueza, e retirando o cunho voluntário,
filantrópico e de caridade das instituições médicas de outrora.
Com efeito, a relação entre público e privado teve raízes nos hospitais e casas
de saúde voluntárias e filantrópicas; enquanto estes admitiam pacientes pobres, as
instituições públicas cuidavam dos casos mais crônicos. Eram públicas algumas
acomodações para doentes terminais, cegos, surdos, além de o Estado atuar com
subsídios para hospitais privados que mantivessem parcela de atendimento
filantrópico103.
O padrão institucionalizado nos EUA provocou um grande desenvolvimento
do setor privado em termos de tratamentos de doenças agudas e um
subdesenvolvido do setor público em relação a doenças crônicas. Hospitais privados
especializados em tratamento de doenças agudas operavam abaixo de sua
capacidade, enquanto que instituições públicas abrigavam um grande número de
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pacientes vítimas de tuberculose, alcoolismo, doenças mentais e outras doenças
decorrentes da desestruturação social104.
Em 1904, um quarto de todos os fundos públicos gastos para atendimento
hospitalar foram destinados a instituições hospitalares privadas.
O final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, no entanto,
consolidaram a autoridade, a confiabilidade e o poder da classe médica e da
medicina propriamente dita. A partir daí, o poder econômico dos profissionais de
saúde cresceu consideravelmente, assim como seu poder de influenciar políticos,
transformando o exercício da medicina em negócio altamente lucrativo para vários
agentes operantes do mercado
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. Com isso, os profissionais de saúde,

individualmente ou por meio das associações de classe, investiam contra as
iniciativas estatais de pesquisa e atuação no âmbito da saúde pública, por
entenderem que tais iniciativas poderiam prejudicar o bom andamento dos “seus”
negócios, aumentando a concorrência.
De fato, iniciativas como a criação de centros de saúde para coordenação de
serviços preventivos e curativos de saúde, de tratamento público de doentes, seja
pelo Estado ou por particulares, e de exigência de comunicação às autoridades de
casos de tuberculose e doenças venéreas, eram rechaçadas e combatidas pelos
médicos, que pretendiam obter total controle e exclusividade da prática médica,
como atividade necessariamente remunerada.
Após a Guerra Civil Americana (1861/1865), departamentos públicos de
cuidados com a saúde foram criados, em consequência do histórico de epidemias de
cólera e febre amarela. A partir daí, os estados-membros começaram a movimentarse e a criar agências governamentais de saúde para garantir a prevenção e o
tratamento dessas doenças contagiosas.
Em 1855, o Estado de Louisiana criou o primeiro Conselho Estadual de
Saúde (State Board of Health), apesar de ter revelado ineficiência. Em 1866, criou-se o
Conselho de Saúde Metropolitano, em Nova York. Em 1869, foi a vez do Conselho
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Estadual de Saúde, em Massachusetts. Finalmente, o Congresso Federal, em abril de
1879, após novo surto de cólera e febre amarela, estabeleceu o Conselho Nacional de
Saúde (National Board of Health), extinto quatro anos depois.
O Departamento de Saúde, criado na cidade de Nova York, introduziu um
laboratório de análise de doenças de comunicação compulsória. Também
implementou a produção e a distribuição de vacinas para os indigentes, o registro
obrigatório de todos os casos de tuberculose e doenças venéreas, e o programa de
educação sanitária, exames clínicos e tratamento de crianças em idade escolar.
Apesar dessas iniciativas, a realidade da atuação estatal em termos de saúde
pública não era a mesma em todo o país. Em muitas regiões, a saúde pública não
tinha ainda ultrapassado os limites das políticas de saneamento básico. O
subdesenvolvimento da atuação estatal em termos de investimentos em ações e
programas de saúde foram a marca e o padrão durante várias décadas.
Da perspectiva da classe médica e dos empresários que se estabeleciam, os
centros ou conselhos públicos de saúde indicavam um movimento de socialização da
saúde e uma usurpação dos deveres, direitos e privilégios das comunidades médicas,
contrárias, obviamente, à visão capitalista e individualista da sociedade americana.
Essa oposição dificultou de modo importante o desenvolvimento dos centros
públicos de saúde, criando uma barreira para sua unificação e ampliação.
Com o tempo, referidos centros de saúde ficaram restritos ao diagnóstico e
ao encaminhamento dos pacientes a médicos privados. Mais: a oposição e a pressão
da classe médica eram tantas que, não obstante a aprovação em 1923 de lei
autorizando os Estados a conceder auxílio financeiro aos municípios como suporte a
serviços públicos de saúde e a centros de saúde, o que direcionava recursos a
atividades padrões de saúde pública, tal iniciativa foi rechaçada pelo congresso duas
vezes antes da sua aprovação.
Com efeito, era princípio cardinal na América, o Estado não competir com a
iniciativa privada. Assim, enquanto o diagnóstico e os serviços de educação sanitária
ficavam a cargo dos centros de saúde públicos, o tratamento era reservado aos
médicos privados. Desta forma, não havia competição entre as duas forças e a prática
médica continuava reservada aos médicos privados.
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As limitações do Estado americano no que tange à política pública, como se
vê, são profundas. As primeiras reformas em termos de saúde pública do século XIX
visavam ao bem-estar social em sentido amplo. As reformas empreendidas no século
XX adotaram visão mais estreita e técnica, tendente a negar a atuação estatal na
reforma social.
Em 1936, no Estado de Massachusetts, uma comissão composta apenas por
médicos sugeriu que o Estado se retirasse inclusive do campo da medicina
preventiva, reservando suas atividades à regulação do meio ambiente e à provisão de
auxílio técnico aos profissionais de saúde.106
Portanto, não obstante a virada do século ter sido promissora em termos de
avanços nas políticas públicas de saúde, especialmente com as mudanças
promovidas pela revolução da bacteriologia107, a partir dos anos 1930 essa expansão
pareceu estacionar, deixando cada vez mais claro que a atuação estatal em termos de
saúde pública deveria ficar relegada a um status secundário, com menos prestígio do
que a clínica médica, contando com menos financiamento e impedida de assumir as
funções mais importantes de coordenação e direção, que poderia ter experimentado
um maior desenvolvimento se não tivesse sido banida da assistência médica.
A medicina norte-americana, assim, tornou-se um sistema de hospitais,
clínicas, planos de saúde, seguradoras de saúde, além de incontáveis organizações
que empregam um grande número de profissionais e que, durante o final do século
XIX e início do século XX, foram detentores de poder soberano como nenhum outro
grupo econômico no país. A consequência, o legado para a atualidade foi a
sobrevivência de um sistema burocrático e coorporativo de saúde.
Esse poder exercido pelos grupos de medicina, no entanto, transbordou as
barreiras da relação médico-paciente para alcançar privilégios sociais, influência
política e poder econômico108. A atividade médica, inclusive, passou a ser mais bem
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remunerada nos EUA, moldando a estrutura institucional atual do sistema de saúde
norte-americano.
A introdução de exames médicos periódicos na rotina do cidadão americano
teve influência fundamental das companhias que vendiam seguros de vida, na
medida em que, para diminuir a mortalidade e garantir seus lucros, começaram a
oferecer checkups periódicos aos seus segurados. Como consequência, os americanos
passaram a cultivar o senso de que precisavam dar atenção regular à própria saúde,
o que fez que com os custos com esses cuidados aumentassem e comprometessem de
forma considerável o orçamento das famílias. A imprevisibilidade dos custos com
saúde, a depender dos infortúnios e das vicissitudes da vida, também passou a fazer
parte das preocupações das famílias norte-americanas109.
A partir dos anos 1920, o interesse por seguros e planos de saúde cresceu
bastante, especialmente por parte da classe média.
Ao contrário do que acontecia em alguns países europeus, não havia
qualquer programa governamental que tivesse instituído um seguro saúde
compulsório ou uma atuação mais consistente do governo em termos de saúde
pública. A causa, entre outras, alude ao fato de que no início do século XX o governo
americano era altamente descentralizado e o governo federal pouco engajado na
regulação da economia, tampouco se pensava em Estado social.
Impulsionados pela vontade de garantir a força de trabalho ativa e contínua,
vários países europeus inseriram em seus programas de seguro social a cobertura de
saúde. Assim, em 1883, a Alemanha criou o seu primeiro sistema de seguro de saúde
compulsório, ainda que não universal, pois, inicialmente era direcionado para a
classe trabalhadora. Sistemas similares foram estabelecidos na Áustria, em 1888,
Hungria, em 1891, Noruega, em 1909, Inglaterra, em 1910, Rússia, em 1912 e
Holanda, em 1913.
As iniciativas do governo federal norte-americano, especificamente nessa
seara, resumiam-se a poucas ações, tais como: instituição, em 1798, de seguro
hospitalar obrigatório para marinheiros mercantes, autorização para a concessão de
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incentivos financeiros para os abrigos para doentes terminais, em 1854, e criação do
Conselho Nacional de Saúde, em 1879 (extinto em 1883).
Na busca de maior universalidade de acesso aos serviços e prestações
sanitários, um movimento liderado pela American Association for Labor Legislation
(AALL), fundada em 1906, propôs, em 1915, a edição de lei que estabelecesse um
seguro saúde obrigatório destinado à classe trabalhadora e seus dependentes, cujos
custos seriam repartidos entre empregados e empregadores, seguindo os precedentes
europeus (estes, no entanto, em sua maioria não abrangiam os dependentes, apenas
os empregados).
O movimento enxergava o seguro saúde obrigatório como uma
oportunidade de subordinar a prática médica à saúde pública, encorajar a formação
de medicina de grupo e modificar a forma de pagamento dos médicos, passando de
individualizado por serviços prestados para o pagamento de salário por paciente,
por ano. Por conta disso, o movimento não refletia o sentimento da sociedade
médica. Sem apoio incondicional da classe médica, a ideia da instalação de um
seguro saúde compulsório foi banida do cenário político norte-americano durante os
anos 1920 e, não obstante outras tentativas posteriores, até o ano de 2010, nada neste
sentido foi instituído no país.110
A necessidade de cuidados médicos e a imprevisibilidade dos custos que a
saúde passou a apresentar para as famílias norte-americanas, associadas à inércia
estatal em termos de saúde pública, fizeram com que a busca por seguros privados
de saúde aumentasse.111 Os planos de saúde, ao mesmo tempo, estimulavam o uso
dos recursos médicos e auxiliavam as famílias norte-americanas a organizar suas
finanças.
Com base na doutrina de McDonough112, pode-se consignar, desde já, que os
seguros de saúde nos EUA, parcela eminentemente privada do sistema de saúde,
tiveram início nos anos 1920, com a criação de cooperativas de saúde sem fins
lucrativos, destinadas apenas àqueles que detinham condições financeiras para arcar
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com os respectivos custos. Os prêmios eram rateados por igual, independentemente
de variações de idade, condições de saúde ou qualquer outro distintivo.
Os planos iniciais, denominados “Blue Cross” e “Blue Shield”, foram
organizados de forma a acolher toda sorte de consumidores e, por conta disso,
muitos estados concediam licenças para o seu funcionamento, fazendo expressa
menção a esta exigência, ou seja, seria vedada a exclusão ou não aceitação de
qualquer

indivíduo

que

se

dispusesse

a

pagar

os

custos

do

seguro,

independentemente das condições de saúde pessoais.113
Mais tarde, nos anos 1940, companhias de seguro de saúde entraram no
mercado de seguros com intuito de lucro. A estratégia mais agressiva, na tentativa de
atrair um maior número de clientes, permita a cobrança de prêmios menores aos
novos segurados. Em geral, cobravam mais de consumidores com doenças préexistentes ou, em outros casos, negavam qualquer tipo de assistência a indivíduos
nesta condição, recusando-se a com eles firmar contrato. O objetivo, obviamente, era
minimizar os gastos gerais, direcionando seus negócios para atrair clientela, novos
segurados, especialmente os mais jovens e os mais saudáveis114.
Deu-se, assim, início à era das grandes corporações de seguro, que ocupam
até hoje o cenário da prestação de saúde nos EUA. Nos primeiros anos do
desenvolvimento da indústria de seguros privados nos EUA, a regulação do sistema
estava afeta aos diferentes estados, que o faziam de forma bastante incipiente, como,
em geral, tudo que respeitava a saúde. Assim, ao longo dos anos, as companhias de
seguro ditavam políticas próprias, atuando mediante regras estabelecidas per se,
quase que sem controle por parte do Estado.115
Em 1945, o Congresso aprovou o McCarran-Ferguson Act, que caracterizou o
negócio de seguros de saúde privado como interestadual, passível, por esta razão, de
regulamentação e fiscalização federal. Antes deste ato não havia qualquer
regulamentação federal e porque a indústria da saúde preferia a regulação estatal
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esta passou a ser a tônica da regulação, até que o governo federal resolvesse intervir
de maneira mais efetiva.
Assim, esporadicmente, o governo federal aprovava leis na tentativa de
regular, ainda que minimamente, o sistema. O papel do governo federal consistia,
regra geral, em fornecer subsídios e estipular padrões mínimos para os estados que
adotassem programas de seguro de saúde.
A edição da Lei do Seguro Social Americano, em 14 de agosto de 1935 (The
Social Security Act), que instituiu, entre outras providências, aposentadoria e pensões
pagas pelo Estado aos trabalhadores e seus dependentes116, foi incialmente omissa
quanto a qualquer questão atinente a um seguro público de saúde.117
Apesar da importância da referida lei em termos de conquistas sociais,
nenhuma palavra fora escrita acerca da ideia de um seguro nacional compulsório de
saúde. Apesar disso, a lei estendeu o papel do governo federal na área da saúde
quando destinou aos estados fundos para o atendimento de gestantes e recémnascidos, reabilitação de crianças deficientes e auxílio para dependentes menores de
dezesseis anos. 118
Somente no ano de 1965 é que o governo federal empreendeu ação mais
efetiva e abrangente em relação ao sistema de saúde. Neste ano, os importantes
programas de governo denominados Medicare e o Medicaid foram introduzidos pelo
governo federal na Lei do Seguro Social119. Tais programas proporcionaram acesso
aos cuidados de saúde para considerável parte dos excluídos do sistema: (i) os
indivíduos pertencentes a determinadas categorias com dificuldades financeiras para
arcar com os custos dos seguros privados gerenciados pelas grandes empresas de
seguro e (ii) os detentores de idade avançada.120
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Assim, em 30 de julho de 1965, o então presidente dos EUA, Lyndon
Johnson, em ato inédito, promoveu alterações no Social Security Act, instituindo os
programas de governo denominados Medicaid e Medicare.121
Em se tratando de atenção à saúde, esses programas de governo tiveram
como escopo a necessidade de preservação da vida e da saúde daqueles que, por
situações diversas – analisadas adiante – mereciam cuidado e atenção maiores por
parte do Estado.
Nesse sentido, pode-se dizer que referidos programas visavam tanto
minimizar as diferenças sociais existentes entre os diversos indivíduos insertos na
sociedade americana, proporcionando, por meio de um ativismo político, maior
igualdade, quanto assegurar aos idosos, deficientes ou portadores de determinadas
enfermidades, o cuidado necessário à manutenção de uma vida saudável.
O sucesso e a aceitação dos programas fizeram com que tais medidas, ao
contrário de outras tentativas ao longo da história, infrutíferas, perdurassem até os
dias atuais, não obstante tenham sofrido alterações substanciais, com a lei editada
pelo presidente Barack Obama, em 2010.
Registre-se que os programas Medicaid e Medicare foram e ainda são muitos
importantes na moldura da saúde pública norte-americana. O Medicaid, cujos
cuidados médicos eram custeados em sua maior parte pelo Estado, estipulava
originalmente como beneficiários mulheres grávidas, crianças e adolescentes com
idade inferior a dezenove anos, maiores de sessenta e cinco anos, cegos e deficientes,
todos de baixa renda.122
Referido programa, como se percebe, não foi criado para atingir todos os
estadunidenses de baixa renda, mas somente aqueles integrantes de determinadas
categorias previamente estipuladas pela legislação federal, o que tornou seu campo
de incidência diminuído até a mudança legislativa empreendida pelo presidente
Brack Obama.
Trata-se de programa criado pelo governo federal, porém executado e
administrado individualmente por cada estado norte-americano, mediante repasse
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de verbas federais. Assim, cada estado-membro estabelecia quais padrões
econômicos seriam exigidos para a obtenção do benefício, o tipo e a natureza dos
serviços médicos disponibilizados aos considerados hipossuficientes e o custo dos
serviços oferecidos, desde que fossem seguidas as orientações gerais do governo
federal.123
O programa Medicare, por sua vez, constitui um seguro de saúde que
proporciona, em resumo, cuidados de saúde aos maiores de sessenta e cinco anos,
aos portadores de deficiência e pessoas portadoras de doença renal em estágio
terminal. Para este último caso, o requisito de idade é dispensado.124
Para ser considerado apto para o Medicare, ao contrário do Medicaid, que se
verá à frente, não será feito ao usuário qualquer questionamento acerca de sua renda
mensal ou anual. O benefício alcança a todos que se encontrem nas condições
mencionadas, independentemente da condição financeira.125
Relativamente aos programas em comento, inicialmente, é necessário dizer
que, apesar de serem programas do governo federal, não são gratuitos. Ao contrário,
para obtenção dos benefícios do programa o usuário deve arcar com o pagamento de
prêmios, copagamentos e franquias, que variam de acordo com o seguro escolhido
ou, no caso do Medicaid, de um copagamento, ainda que módico, na utilização dos
serviços.
Anos após, em 1996, com a assinatura do Health Insurance Portability and
Accontability (HIPAA), que estabeleceu padrões nacionais sobre a cobertura de certos
grupos de segurados, bem como de significantes e variadas ações por parte dos
estados, a regulação federal passou a ser imposta de forma mais contundente sobre o
mercado de seguros.
Além do HIPAA, outras leis federais surgiram no cenário nacional da saúde,
promovendo, por exemplo, exigência de não discriminação genética ou por doença
mental. Outra interferência foi a criação da política suplementar do Medicare, que, só
para adiantar, autoriza o indivíduo a contratar com as empresas de seguro privado
planos com vistas ao preenchimento de lacunas porventura existentes no Medicare
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original, além de outras questões.126
Mesmo com esses programas, as companhias de seguro ainda tinham o
privilégio, em vários estados norte-americanos, de ditar suas próprias políticas de
contratação, sem grande interferência estatal federal.
Em 1997, o The Children’s Health Insurence Program (CHIP), programa
governamental para subsidiar planos de saúde para crianças, é considerado uma das
maiores conquistas em termos de saúde na década de 1990, com duração inicial de
dez anos. Pelas regras, crianças cujas famílias tivessem renda superior ao limite
exigido pelo Medicaid (destinado aos hipossuficientes pertencentes a determinadas
categorias), mas insuficiente para o custeio de planos privados, poderiam recorrer ao
programa, que providencia o acesso a planos de saúde de baixo custo. 127 Este
programa continua em vigor.
Finalmente, com o advento do Affortable Care Act, em 2010, esse paradigma
foi alterado devido às drásticas mudanças inseridas para a regulação do mercado de
saúde, o que provocou a transformação de um mercado eminentemente privado em
um mercado com contornos públicos mais visíveis, isto devido a uma interferência
regulatória estatal mais contundente e com o intuito de promover mudanças
profundas nos programas públicos de saúde, de forma a torná-los mais acessíveis a
todos.
A edição desta lei representa uma das mais fundamentais e completas
transformações na indústria de saúde na história norte-americana, como será visto
adiante.

2.3 SÍNTESE DO SISTEMA DE SAÚDE NORTE-AMERICANO ANTERIORMENTE
À EDIÇÃO DO AFFORDABLE CARE ACT – A LEI OBAMA

O panorama de saúde pública existente nos EUA até o advento da Lei
Obama, em 2010, configurava-se propriamente na rede privada de médicos e
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hospitais, operando mediante contraprestação, inclusive em casos de emergências
médicas, e na ainda tímida atuação do Estado na regulação do mercado de seguros,
basicamente mediante edição de normas próprias e gestão de dois programas
governamentais, o Medicare e o Medicaid.
O escopo do primeiro programa, o Medicare, é proporcionar cuidados de
saúde aos maiores de sessenta e cinco anos, aos portadores de deficiência e pessoas
portadoras de doença renal em estágio terminal, independentemente das condições
econômicas apresentadas pelos beneficiários.128
O Medicaid, como visto, dirigia os cuidados de saúde a mulheres grávidas,
crianças e adolescentes com idade inferior a dezenove anos, maiores de sessenta e
cinco anos, cegos e deficientes, todos de baixa renda.
Nenhum desses programas governamentais, vale lembrar, é gratuito e, neste
particular, a reforma não trouxe alterações. Os valores serviços, pagos pelos usuários,
são menores do que os práticados no mercado, pois parcialmente subsidiados pelo
governo.
Além dos programas Medicare e Medicaid, o governo norte-americano oferece
também outros tipos de programas, visando a proporcionar cobertura de alguns
cuidados com a saúde de indivíduos insertos em determinadas categorias. São
exemplos o “Federal Employee Health Benefits (FEHB) Program” 129 , destinado a
servidores federais da ativa, aposentados e seus dependentes; o “Veteran’s
Benefits”130, que oferece cobertura a veteranos e pessoas que serviram ao exército
americano; o “TRICARE (Military Health Benefits)”131, plano destinado a membros da
ativa do exército, aposentados e suas famílias; o “Indian Health Services”132, destinado
ao custeio da saúde dos índios americanos e nativos do Alaska e o The Children’s
Health Insurence Program (CHIP)133, programa governamental para subsidiar planos
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de saúde para crianças cujas famílias tinham renda superior ao limite para obtenção
do Medicaid (programa de saúde destinado aos hipossuficientes pertencentes a
determinadas categorias), mas insuficiente para o custeio de planos privados.
Como se vê, não havia qualquer sistema de seguro de saúde compulsório,
ainda que mediante remuneração, muito menos gratuito. Sendo assim, os indivíduos
que não se encaixassem nos programas governamentais ou aqueles que não
pudessem arcar com os custos de um seguro diretamente contratado das seguradoras
privadas, ficavam completamente alijados de qualquer possibilidade de obtenção de
serviços e prestações de saúde e, pode-se dizer, “desprotegidos”.
Em 2009, os EUA tinham os maiores custos de saúde em relação produto
interno bruto (PIB) mundial. Nos últimos trinta anos, os gastos com saúde nos EUA
tiveram um crescimento significativo na sua participação no PIB, passando de 5%,
em 1960, para 14%, em 1996134. Os gastos privados subiram de 3,8% para cerca de 7%
no mesmo período.135 Em relação a gastos com saúde, os EUA despendem mais do
que qualquer outra nação.136
Nesse sentido, os custos crescentes se tornaram uma ameaça cada vez mais
grave, não só para a segurança financeira das famílias, mas também para a própria
economia americana. De fato, as despesas médicas são as principais causas de
falências de pessoas no país, cujos custos giram em torno de sete mil dólares por
indivíduo, em média, ou dois trilhões de dólares no total. Isto significa cerca 15 % do
PIB. Os americanos que aderem aos planos de saúde gastam aproximadamente 14%
do salário com saúde. É o maior gasto absoluto e relativo do mundo.137
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Segundo censo realizado naquele país, em 2007, 85% da população tinham
alguma forma de plano de saúde 138 , sinalizando a ineficiência estatal em
proporcionar cuidados de saúde de forma abrangente.
Os programas financiados pelos governos cobrem, juntos, cerca 45 milhões
de americanos. Estão nesse rol o Medicare, destinado a pessoas idosas, com idade
acima de sessenta e cinco anos, e portadores de deficiência, o Medicaid, para pessoas
de baixa renda, o S-Chip (State Children Health Insurance Program), para cobertura de
saúde de crianças advindas de famílias com rendimento modesto, mas que não se
enquadram nas exigências do Medicaid, e o programa destinado a veteranos das
Forças Armadas.
Em razão da falta de amplitude desses sistemas, a maioria dos americanos
sempre precisou adquirir seu próprio plano de saúde, seja por meio de vínculos
empregatícios ou por conta própria. Pesquisas mostram que 55% da população, ou
165 milhões de pessoas têm cobertura médica do empregador e 15% da população,
aproximadamente 45 milhões de pessoas, têm cobertura privada.139
Historicamente, o gasto geral com saúde sempre foi alto, complexo, mal
direcionado, ineficaz e inábil quando se pensa na função estatal de proporcionar
amplitude de cobertura. A medicina norte-americana é de reconhecida qualidade,
mas o sistema por meio do qual esses cuidados são financiados sempre apresentou
muitas dificuldades de realização do propósito idealizado, que seria a prestação de
serviços de saúde de forma ampla e universal.140
Segundo MacGillis141, a medicina americana ainda causa inveja no resto do
mundo por comportar alguns dos melhores hospitais, bem como médicos bem-
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formados, experientes e atualizados. Não obstante tanta tecnologia, o sistema de
saúde é dispendioso e ineficiente em termos de entrega da prestação final.
Ao contrário de outros países desenvolvidos, a cobertura de saúde norteamericana nunca pôde ser considerada universal. De fato, os EUA são o único país
desenvolvido que não tem um sistema amplo de cobertura de saúde.142
Em 2005, 46,6 milhões de estadunidenses, ou 15,9% da população, não
tinham qualquer tipo de seguro, 5,4 milhões a mais do que em 2001, por exemplo.143
Outrossim, estima-se que em 2009, ano anterior ao da reforma, cerca de 50,2
milhões de pessoas (aproximadamente 15,6% da população) estavam totalmente
desprotegidas em termos de cuidados com a saúde. O número é maior, quando são
incluídos aqueles que possuem seguro, mas este é insuficiente para cobrir todos os
gastos necessários.144
Pode-se dizer, entre outros motivos, que o liberalismo que rege a sociedade
americana é o motor desse status quo, desaguando em um sistema de saúde do tipo
pluralista empresarial e segmentado, com custos crescentes, contando com uma
variedade de instituições públicas e privadas. Trata-se de sistema plural, com
múltiplos subsistemas para atender clientelas distintas, aliado à ideia de que a
atenção à saúde é um problema individual a ser resolvido na seara privada,
permanecendo distante dos deveres estatais.145
Mesmo diante desse modelo de ideal liberalista, como visto, o presidente
Barack Obama conseguiu, em 2010, aprovar uma legislação federal considerada a
mais ousada da história norte-americana em termos de cuidados com a saúde,
nascida com a promessa de criar um sistema de seguro de saúde mais universal em
todo o país, até o ano de 2019, como se verá a seguir.
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2.4 O AFFORDABLE CARE ACT

2.4.1 Introdução

O sistema de saúde americano, inclusive a parte que conta com maior
atuação do Estado, é bastante fracionado, disperso e repleto de especificidades e
exigências no que tange tanto aos beneficiários quanto a prestações e serviços a
serem disponibilizados à população.
McDonough146 conta que nenhum sistema de saúde no mundo, considerando
as nações mais avançadas, é tão fracionado e mal compreendido pela população, em
termos de financiamento e entrega de prestações e serviços de saúde como o norteamericano.
O sistema abarca, como mencionado anteriormente, toda a rede privada de
hospitais e profissionais, mediante contrapartida financeira, paga diretamente pelo
usuário que não detém plano ou seguro de saúde e não está coberto pelos programas
subsidiados total ou parcialmente pelo governo (Medicaid e Medicare), nem pelas
empresas que vendem seguros de saúde, quando contratadas pelo público que pode
pagar e pelo governo, neste caso, quando utiliza serviços e instalações privadas para
a consecução de seus programas governamentais.
Até a edição do Affortable Care Act, o sistema de saúde norte-americano era
eminentemente privado, compreendendo hospitais, clínicas, centros de saúde e
serviços médicos particulares, mas havia uma incipiente intervenção estatal,
regulatória, em relação às empresas de seguro de saúde. Essa regulação era
basicamente de iniciativa dos estados, sem grande intervenção por parte do governo
federal. Em decorrência da grande autonomia que têm os estados norte-americanos,
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cada um podia dispor sobre questões atinentes à saúde da maneira que melhor lhe
aprouvesse.147
Ao contrário do que acontece na realidade brasileira, o sistema de saúde
norte-americano não era dotado da característica da universalidade, da maneira
como a compreendemos
Bom relembrar, com esteio no princípio da universalidade, que o acesso à
saúde no Brasil é universal, um direito que pode ser exercido por todos, sem
qualquer ressalva.
Na realidade brasileira, a saúde é direito social garantido pela ordem
constitucional em vigor (art. 6º da Constituição da República) e ao Estado compete
viabilizar, mediante políticas públicas relativas à saúde, o exercício deste direito.
Salienta-se que a característica da gratuidade pode ou não estar atrelada à
ideia de universalidade. No Brasil, a legislação constitucional e infraconstitucional de
regência garante o fornecimento de um sem-número de serviços e produtos de saúde
de forma gratuita.
A racionalidade do sistema norte-americano, ao contrário, não parte da
mesma premissa existente no sistema brasileiro, já que Constituição americana não
consagra a saúde como direito a ser instrumentalizado por meio de ações estatais.
Por esta razão, não causa espanto o fato de os EUA não terem uma história de
reconhecimento e proteção da saúde como um direito decorrente do princípio da
dignidade humana, pelo qual o Estado deveria zelar com especial cuidado.
Nesse diapasão, anseio antigo da sociedade americana era a promoção, por
parte do Estado, de uma reforma no sistema de saúde de modo a possibilitar a
universalização da saúde, oferecendo maior cobertura a todos, já que, como política
estatal, apenas as minorias tinham proteção quanto ao bem-estar individual em
termos de saúde.148
Também vale lembrar que os norte-americanos protegidos por política
governamental
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qualquer proteção nesse sentido, tinham de recorrer a seguros de saúde privados,
sem qualquer auxílio do governo federal ou dos estados-membros, o que, por
diversas razões, importante parcela da população ficava sem cobertura em termos de
saúde.
A propósito, pode-se argumentar que, o fato de a saúde não ser um direito
protegido constitucionalmente no sistema norte-americano, livre estaria o indivíduo
para optar ou não por contratar um seguro saúde. A liberdade aqui estaria atrelada à
ausência de previsão, ao menos legal ou constitucional, de o Estado proporcionar
qualquer tipo proteção nesse sentido.
Apesar de consonante com o sistema legal e constitucional dos EUA, até a
edição do Affordable Care Act, poder-se-ia dizer que a ausência do Estado com relação
a uma proteção básica de saúde não atende aos anseios da sociedade nem se coaduna
com um governo guiado por princípios humanitários.
Além disso, ainda que se desconsidere qualquer apelo ligado à dignidade da
pessoa humana, a existência de indivíduos sem a devida cobertura em matéria de
saúde aumenta para o país o custo geral da assistência médica, ocasionando sérios
prejuízos para a economia.149
De fato, mesmo no sistema eminentemente privado dos EUA, em casos de
emergências médicas, os hospitais não podem negar atendimento médico, sob pena
de omissão de socorro.150 No entanto, o custo de intervenções médico-hospitalares
não será necessariamente pago pelo usuário que não conta com cobertura de um
seguro saúde ou de um dos programas governamentais, haja vista a sempre presente
possibilidade de inadimplência.
Movidos pelo descontentamento com os rumos que o sistema de saúde
norte-americano tomou, vários presidentes tentaram empreender mudanças
legislativas na tentativa de conferir maior amplitude e acesso, valendo destacar os
presidentes Franklin Roosevelt, Harry Truman, John Kennedy, Lyndon Johnson,
Rixard Nixon e os ex-presidentes Jimmy Carter e Bill Clinton.151 Contudo, o único
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vitorioso em seu propósito foi o presidente Lyndon Johnson, com a criação, em 1965,
dos programas Medicaid e Medicare.152
O importante programa Medicare encerrou processo de grande luta para a
criação de um sistema de saúde destinado aos idosos, consubstanciando-se como o
capítulo inicial para o processo de expansão, modernização, estabilização,
financiamento e reorganização do sistema de saúde norte-americano.
A tentativa de reforma, iniciada no governo do ex-presidente Bill Clinton, no
ano de 1993, teve como ideias chave muitas daquelas veiculadas no âmbito do
Affordable Care Act, do primeiro governo do atual presidente Barack Obama.153
Apesar dos esforços engendrados pela então primeira dama, Hillary Rodhan
Clinton, e um grupo de mais de quinhentas pessoas por ela reunidas, não houve
acordo em nível legislativo quanto a qualquer possibilidade de reforma que
contemplasse a saúde naquele momento político.154
Ainda na busca de maior universalidade, em 1998, o presidente Ronald
Reagan assinou diploma legal que permitia a ampliação do sistema Medicare desde
sua criação, em 1965. No entanto, após protestos contra as contribuições necessárias
para a manutenção do sistema, menos de dezoito meses depois, a lei foi revogada,
antes mesmo da produção de seus efeitos, por ato assinado pelo então presidente
George W. Bush.155
À época, oposição e empresas seguradoras encetaram forte campanha contra
as ideias de reforma, ante o argumento de que esta seria socialista e cerceadora de
liberdades individuais.
A deficiência quanto ao alcance e os elevados custos que a saúde acarretava
ao Estado e à iniciativa privada fizeram com que acaloradas discussões acerca da
necessidade da regulamentação do sistema de saúde tomassem conta do cenário
político norte-americano, quando quase todos os grupos políticos advogavam a
necessidade de elaboração de um seguro universal de saúde.156
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Assim, em 2008, realizaram-se outras tantas reuniões políticas para
alinhavar os contornos da política de saúde que se pretendia implementar no país,
apesar do clima de descrédito em razão das derrotas anteriores. A partir daí, deu-se
início ao longo processo legislativo que culminou com a edição da nominada Lei
Obama. O movimento nesse sentido durou cerca de dois anos, de 2008 a 2010,
quando o Affortable Care Act foi decretado, com o forte engajamento de vários líderes
políticos, bem como de grande parte da sociedade americana.157
Outros diplomas legais de igual importância e magnitude para os cidadãos
americanos foram os Social Security Act de 1935 e os programas federais Medicaid e
Medicare de 1965.158
A comparação feita em relação ao Affordable Care Act e os atos que instituíram
o programa de seguro social e os Medicaid e Medicare indicam que poucas leis nos
EUA alcançaram um nível de importância e amplitude como aquela.
O Affordable Care Act, em rigor, encerrou um período de setenta e cinco anos
(desde 1935 com o Social Security Act) de tentativas presidenciais e do congresso
nacional de implementação de programas governamentais que ampliassem de forma
considerável o acesso da população aos serviços de saúde.
O Affordable Care Act foi aprovado pela administração do governo Barack
Obama, oitavo presidente a empreender esforços na busca de uma reforma nacional
na área da saúde, e pela maioria democrata, presente no Senado e na Câmara dos
Deputados, à época, demonstrando a insatisfação com o status quo vigente,
relativamente às políticas governamentais de proteção à saúde, diante da convicção
de que era necessário implementar uma reforma para o cuidado com a saúde em
âmbito federal.159
Connolly160 lembra que, em 2009, em pronunciamento perante o Congresso
americano, o presidente Barack Obama reconheceu não ter sido o primeiro
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presidente a defender a causa da saúde, mas esperava ser o último, quando
aaseverou “I am not the first president to take up this cause, but I am determined to be the
last”.
A reforma federal teve como modelo o programa ou sistema de saúde
anteriormente implementado no Estado de Massachusetts, que se transformou em lei
no ano de 2006, após anos de tentativas frustradas.161
O Affordable Care Act é um ponto de referência na política de saúde norteamericana, bem como na política de bem-estar social, um instrumento de realização
de justiça distributiva, na medida em que procura minimizar o desequilíbrio
existente entre as classes sociais, como resultado das pressões em busca de um
sistema de saúde justo.162
Os debates que culminaram com o advento dessa lei, além de tratar das
questões financeiras envolvendo a saúde, invocavam principalmente valores que
norteiam a vida dos norte-americanos e, segundo o autor, um documento que veicula
verdadeiros direitos civis. Ademais, o Affordable Care Act constitui norma legal
referencial na história das políticas de saúde norte-americanas, um dos diplomas
federais de implementação mais desafiador das últimas décadas. 163
Ao final do processo legislativo que culminou com a edição da lei, o
presidente Barack Obama declarou ao povo americano que a reforma no sistema de
saúde representava mais uma pedra solidamente colocada nas fundações do sonho
americano. 164
Em decorrência do ineditismo da novel legislação, em âmbito nacional, duas
posições se estabeleceram: uma, com parte da população e do partido democrata
apoiando a lei e engajada em facilitar sua aplicabilidade e maior eficácia; outra,
incluindo os republicanos, posicionou-se no sentido de tentar rejeitar ou enfraquecer
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substancialmente a lei. 165 De fato, a constitucionalidade da Lei foi questionada
perante a Suprema Corte norte-americana, que, no entanto, decidiu por sua higidez
em face da Constituição.
Pois bem. Entender o Affordable Care Act é o primeiro passo para a
compreensão do atual e inovador sistema de saúde norte-americano. É o que se verá
a seguir.

2.4.2 Considerações gerais acerca do Affordable Care Act

O Affordable Care Act, assinado em 23 de março de 2010, possui dez títulos,
que se dividem em subtítulos e seções, além de trinta e cinco seções acrescentadas
pelo Health Care Reconciliation Act (HCERA), assinado em 30 de março de 2010, diante
da necessidade de emendas aos dez títulos do texto original.166
A lei, bastante ampla e complexa, trata desde a regulação mais rígida do
mercado de planos ou seguros de saúde privados e ampliação dos já existentes
programas de saúde públicos até a obrigatoriedade de contratação de seguros
privados por parte de quem carece de cobertura de saúde.167
Resumidamente, a lei dispõe, em seu Título I, “Quality, Affodable Coverege for
All American’s”, sobre a expansão da cobertura de saúde dos indivíduos por meio da
contratação de seguros de saúde privados, visando proporcionar a todos
atendimento de qualidade e com custos possíveis, bem como a regulação do mercado
de planos ou seguros de saúde privado, na tentativa de proporcionar a máxima
inclusão de indivíduos ao sistema.168 Acrescenta-se que, pelo teor das mudanças
implementadas, este título é dos mais importantes da nova lei.
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O Título II, “Role of Public Programs”, alude a expansão e reforma do
programa Medicaid e do programa de seguro saúde para crianças, o Children’s Health
Insurance Program (CHIP).
No Título III, “Improving the Quality and Efficiency of Health Care”, a lei busca
tornar mais eficaz a prestação de serviços de saúde aos americanos, bem como
promove mudanças no sistema Medicare.
No Título IV, “Prevention of Chronic Disease and Improving Public Health”,
criam-se novas iniciativas e programas para prevenção de doenças e para a melhoria
do sistema de saúde.
O Título V, “Health Care Workforce”, aumenta o número de profissionais de
saúde e dispõe sobre os meios para qualificá-los de forma mais eficiente.
O Título VI, “Transparency and Program Integrity”, dispõe sobre novas
ferramentas de combate a fraudes nos seguros público e privado de saúde, revela
para o público o financiamento da indústria da saúde e aumenta a qualidade do
cuidado médico domiciliar.
No Título VII, “Improving Acess to Innovative Medical Therapies”, disciplina a
produção e venda de medicamentos genéricos, também chamados de biossimilares.
No Título VIII, “Community Living Assistance Service and Support” – CLASS
Act, a lei cria um novo programa público voluntário de suporte financeiro aos
portadores de deficiência, com vistas a propiciar a pessoas nesta condição uma vida
mais independente.
No Título IX, “Revenue Provisions”, indica a forma de custeio das expansões
de coberturas previstas nos Títulos I e II.
O Título X, “Strengthening Quality, Affordable Health Care for All Americans”,
trata das emendas aos Títulos I ao IX. Essas emendas, como mencionado, foram
introduzidas no texto legal original pelo Health Care Reconciliation Act (HCERA).
A previsão oficial, feita pelo Congressional Budged Office (CBO) e pelo Joint
Committee on Taxiation (JCT), órgãos oficiais do Congresso incumbidos da análise
orçamentária das legislações que geram impacto federal, apesar de poder não se
confirmar ao longo dos próximos anos, é de que trinta e dois milhões de americanos,
que não possuem cobertura de saúde atualmente, estarão plenamente cobertos até o
ano de 2019 com a implementação das disposições legais. Metade deste contingente
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alcançará a devida cobertura de saúde mediante contratações de seguros de saúde
privados, com escopo no Título I da lei; a outra metade será abrangida pelo Medicaid,
prevista pelo Título II.169
Alguns dos artigos ou disposições da lei têm aplicabilidade imediata,
enquanto outros têm previsão para produzir efeitos somente nos anos de 2014 e
2016.170 Este assunto, no entanto, será abordado mais à frente.
Antes de adentrar o conteúdo da lei em comento, Affordable Care Act, quadra
mencionar que, diante da sua extensão e complexidade, a abordagem aqui
empreendida se restringirá aos títulos e disposições mais importantes e
substanciosos em termos de cuidado com a saúde. O objetivo é não perder de vista o
escopo do estudo ora proposto.

2.4.3 Título I, Quality, Affordable Coverege for All Americans – Seguros privados de
saúde

O Título I, Quality, Affodable Coverege for All Americans, que se divide em sete
subtítulos, regula o sistema de seguro privado de saúde, ou seja, dispõe acerca da
expansão da cobertura de saúde, disciplinando o mercado de planos ou seguros de
saúde privados. Para tanto, em suma, impõe regras que visam a diminuir a
possibilidade de exclusão de cobertura por parte das empresas de seguros privados
de saúde, institui a obrigatoriedade de contratação de seguros de saúde por todos
que não estão inseridos em algum programa público e fornece subsídios para
favorecer esta aquisição por parte dos indivíduos.
O Congressional Budged Office (CBO) estima que os custos para expansão do
sistema, nos termos do Título I, estão estimados em 540 bilhões de dólares, que
beneficiarão cerca de dezesseis milhões de americanos, hoje sem cobertura de saúde.
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Para o custeio do disposto no Título II serão destinados 434 bilhões de dólares, valor
este que beneficiará cerca de dezesseis milhões de indivíduos ainda não segurados. O
Título I e o Título II são responsáveis por mais de 90% dos novos custos com a
reforma da saúde.171
Os valores envolvidos bem demonstram a importância das medidas trazidas
pelos Títulos I e II da referida lei, especialmente quanto à universalização do acesso.
No Título I, a lei trata, entre outras questões, das disposições que deveriam
ser implementadas nos anos 2010, ano de sua assinatura, e 2011. O legislador
entendeu mais adequado concentrar as medidas que teriam aplicabilidade imediata
nos subtítulos “A” e “B” do Título I. No entanto, como se verá a seguir, os elementos
mais importantes constantes do Título I, que provocam as mudanças mais sensíveis
no mercado de seguro, como o Health Insurance Exchange, a obrigatoriedade do
indivíduo, não coberto pelos programas públicos de saúde, de contratar seguro
privado de saúde (“the individual mandate”) e os subsídios para a manutenção do
sistema, somente começam a produzir efeitos no ano de 2014.
No subtítulo “A”, que concentra as medidas para melhorar a cobertura de
quem já era titular de seguro privado, no entendimento inicial do Congresso e do
Senado, as companhias de seguro de saúde privado não poderiam limitar sua
responsabilidade, em termos de custo clínico, ao tratamento de pacientes de doenças
crônicas e graves. Tal providência teve origem nas normas que costumavam vigorar
na contratação de seguros de saúde privados. O que acontecia era que em várias
cláusulas contratuais de seguros de saúde privados, a companhia estipulava um
limite em dinheiro, anual ou durante a vida do paciente, para a cobertura dos gastos
com o tratamento de saúde. Por exemplo, um paciente portador de hemofilia que
necessitasse de anticoagulantes caros e de uso contínuo, teria os gastos com seus
medicamentos limitados a um patamar estipulado pela seguradora. Esse limite
poderia ser anual ou durante todo o tratamento do paciente. Em ambos os casos, a
depender do limite fixado, o segurado, ainda que pagasse regularmente os prêmios
devidos, poderia, em determinada fase de seu tratamento, ficar sem a devida
cobertura para a manutenção de sua vida, tendo em vista a gravidade de certas
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doenças crônicas. 172 Essa cláusula limitativa era muito utilizada pelas empresas de
seguro, já que não havia qualquer regra estatal que as impedisse de agir desta forma,
pois, como mencionado, o mercado de seguros sempre foi mal regulamentado pelo
Estado. 173
Assim, de acordo com a nova lei, é vedado às seguradoras estipular qualquer
limite de custos para o tratamento do paciente, anual ou durante a sua vida,
providência esta que tende a promover uma grande melhoria na efetividade do
tratamento dispensado a esses usuários. Neste particular, é importante ressaltar, não
obstante, que a restrição ao limite de responsabilidade somente entrará em vigor no
ano de 2014.174
Seguindo com a análise, a lei também estipulou, no subtítulo “A”, que toda
política de seguro de saúde deve cobrir os custos de tratamento preventivo, de
acordo com o disposto no U.S. Preventive Services Task Force, vedando, inclusive, o
compartilhamento de despesa desta natureza com o usuário, bem como custear
serviços de emergência e acesso a pediatria, obstetrícia e ginecologia. Determinou,
ainda, que os planos de saúde são obrigados a permitir a manutenção dos filhos
adultos na condição de dependentes até os vinte e seis anos.175
Importante disposição deste subtítulo é a que diz respeito à previsão de uma
revisão anual estatal para coibir aumentos não razoáveis nos valores dos prêmios dos
seguros de saúde. Estipula a lei que, em caso de necessidade, haverá auxílio de verba
federal para que os estados possam instituir ou intensificar as ações de revisão.
Com todas as importantes mudanças implementadas pela lei, um aspecto
que merece destaque é a ausência de dispositivo regulador dos preços dos prêmios
dos seguros privados comercializados pelas várias companhias de seguro. Mesmo
não havendo previsão legal, uma vez constatado o abuso de preços, a HHS Secrectary
e os governantes estatais podem rever o aumento abusivo.176
Como se pode perceber, o subtítulo “A” é direcionado àqueles que já
contavam com planos de saúde na data da assinatura da lei, tendo o legislador
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reservado o subtítulo “B” para indivíduos que se encontravam sem cobertura de
saúde ou para grupos específicos de pessoas.
No subtítulo “C”, o legislador se preocupa com a qualidade dos seguros de
saúde, proporcionando uma drástica reforma no mercado de seguros privados, com
início de aplicabilidade prevista para janeiro de 2014.
Essas mudanças também atingirão os planos de saúde criados por certos
empregadores em favor de seus empregados.
Ainda, dispôs sobre novas regras que atingem indivíduos em todos os
cinquenta estados norte-americanos.
A partir da nova lei, é vedada qualquer discriminação, por parte das
empresas de plano de saúde, baseada no estado de saúde do indivíduo, aí incluída
vedação de ingresso ou cobertura em razão de doença pré-existente, salvo alguns
casos: abuso do fumo, idade ou participação em programas de bem-estar.177
Assim, por exemplo, as empresas poderão variar a cotação dos prêmios, a
depender da idade do segurado. Desta forma, pacientes mais velhos poderão ter
prêmios de valores mais elevados, mas com limite de até três vezes o preço cobrado
de uma pessoa jovem. Esse patamar pode parecer demasiadamente alto, mas antes
da lei essas variações eram maiores.178
Na mesma esteira, outras discriminações foram vedadas, como as relativas a
mulheres, que antes da lei pagavam prêmios mais caros que os homens, haja vista a
sempre presente possibilidade de gravidez.
A pedra angular desta seção, que, como visto, somente será implementada
em 1º de janeiro de 2014, é o nominado “garanteed issue”, segundo o qual as empresas
seguradoras devem vender seus seguros a qualquer pessoa que se encontre
qualificada para tanto, ou seja, é vedada qualquer discriminação em termos de recusa
de cobertura ou aumento do prêmio com base na história de doença do paciente.179
Dessa forma, não poderá haver recusa em razão de existência de doença préexistente à filiação ao plano.
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A regulamentação nesse sentido é de suma importância para a ampliação do
número de indivíduos segurados, pois aqueles que, por qualquer razão, não haviam
contratado seguro de saúde enquanto saudáveis, diante do infortúnio de doença,
viam-se completamente à margem do sistema, permanecendo sem qualquer
cobertura até o óbito, já que nenhuma seguradora admitia qualquer espécie de
contratação aos portadores de doença pré-existente. Em termos de ampliação da
cobertura, trata-se de iniciativa peculiar da lei, que, no entanto, gera efeito contrário
se não aliada a outras políticas públicas. Diz-se isso porque, não havendo restrição de
contratação com indivíduos portadores de doença pré-existentes, muitos jovens e
indivíduos saudáveis teriam a natural tendência de evitar o ingresso no sistema até
que estivessem doentes, já que, obviamente, tal normatização faria com que todos os
prêmios tivessem seu valor acrescido para que as seguradoras pudessem arcar com
os custos extras.
Assim, o “garanteed issue”, sem outras políticas paralelas e complementares,
poderia, ao invés de beneficiar o sistema como um todo, causar sérios problemas. Por
esta razão, crucial foi a idealização do “individual mandate”, relativamente à
obrigatoriedade de todos os indivíduos, não paticipantes de programas públicos de
saúde, adquirirem seguros ou planos de saúde da iniciativa privada, conforme
abordado a seguir.
No subtítulo sub examine, a lei conceituou o plano “grandfathering”, que
significa que todo segurado tem o direito, de acordo com sua oportunidade e
conveniência, de manter as condições da legislação anterior ao Affordable Care Act.
O presidente Barack Obama, bem a propósito dessa regra, referia-se à
reforma da saúde, ainda em campanha presidencial, nos seguintes termos: “if you like
what you have, you can keep it”, ou seja, se o usuário estiver satisfeito com a cobertura e
demais características do plano do qual era titular antes da edição da nova lei,
poderá manter os mesmos termos e condições.180
Reitera-se, que o presidente, à época, fazia alusão à possibilidade de serem
mantidas as condições vigentes no seguro de saúde contratado se estas, por qualquer
razão, mostrarem-se mais benéficas ao indivíduo naquele momento. Trata-se de
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medida que visa a ampliar a efetividade do sistema e a qualidade dos serviços
prestados.
No subtítulo “D”, a lei visa a garantir aos americanos a possibilidade de
escolha de seguros de saúde por meio de um “marketplace”, chamado American Health
Benefit Exchange, a ser criado em cada estado-membro, em que indivíduos e empresas
poderão adquirir a cobertura mais condizente com seus anseios e disponibilidades, a
partir do ano de 2014.181
Estabelece também regras para todos os seguros de saúde que oferecem
cobertura por este meio. Para tanto, criou-se a classificação de “seguros de saúde
qualificados” (“qualified health plans”), que indica o plano de saúde com qualidade
suficiente para ser oferecido por meio do American Health Benefit Exchange. Também
se elaborou uma lista de benefícios de saúde essenciais (“essential health benefits”) a
serem observados por todos os seguros de saúde que desejam vender seus produtos
por meio do Exchange, com exceção obviamente dos planos “grandfathering”. Os
benefícios elencados são os seguintes: serviços ambulatoriais, atendimento de
emergência, internação hospitalar, maternidade, cuidados com o recém-nascido,
tratamento mental, fornecimento de medicamentos, serviços de reabilitação, exames
laboratoriais, tratamento preventivo, tratamento de doenças crônicas, pediatria
completa e serviços odontológicos e oftalmológicos. 182
No que tange a regras especiais para cobertura ou não de abortos nos
“qualified health plans”, a lei não prevê suporte financeiro do governo federal de
qualquer espécie. No entanto, tal cobertura não foi vedada aos planos privados, que,
querendo, poderão cobrar por esse tipo de cobertura, sem limite de valor.183
Os estados poderão ir um pouco além e proibir qualquer cobertura para
aborto por qualquer plano considerado como “plano qualificado” oferecido pelo
sistema Exchange, sem que isso importe em exclusão discriminatória ou vedada.
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Assim, cada plano de saúde estará livre para proporcionar ou não cobertura para
práticas médicas abortivas. 184
Da mesma forma, criaram-se as figuras dos indivíduos qualificados
(“qualified individuals”) e dos empregadores qualificados (“qualified employers”), assim
considerados aqueles aptos para contratar seguros de saúde por meio do American
Health Benefit Exchange. Sendo assim, as companhias de seguro que quiserem
participar do sistema precisam alinhar-se as exigências e padrões estipulados pela lei
federal, designados como planos de saúde qualificados (“qualified health plans”). Esses
planos certamente serão alvo de várias companhias interessadas em contratar com
pessoas que antes não podiam arcar com os custos dos serviços e que, por isso,
ficavam-se à margem do sistema. Isso porque, como se verá adiante, o governo
federal concederá subsídios para a aquisição, por parte de pessoas que auferem
menor renda, qualificadas como “qualified individuals”, de seguros de saúde
classificados como “qualified health plans”, medida que amplia o mercado de planos
de seguro e, ao mesmo tempo, diminui o número de indivíduos sem cobertura de
saúde. 185
Os subsídios conferidos aos “qualified individuals” são permitidos no âmbito
do sistema Exchange. Tal sistema é bem mais do que um site de Internet, no qual
indivíduos e empregadores poderiam encontrar planos de saúde adequados para si e
para seus empregados, respectivamente.186
Trata-se de autêntico mercado para compra e venda de seguros de saúde,
podendo ser organizado por uma agência governamental ou pela iniciativa privada,
com ou sem fins lucrativos. Ao acessar o sistema os indivíduos obtêm informações
acerca de diversas opções de seguros e podem ser qualificados para a obtenção de
subsídios.
Importante anotar que o sistema estipula padrões mínimos de qualidade
para que uma companhia se inscreva e, por conta dos subsídios em relação aos
prêmios e às coparticipações, um mercado substancial é praticamente garantido. Isso,
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por óbvio, incita as companhias de seguro a se adequarem aos padrões estabelecidos,
contribuindo, também, para a melhoria da qualidade das prestações e serviços
sanitários disponibilizados e para a diminuição dos preços dos prêmios, tendo em
vista a concorrência que se estabelecerá.187
Os Exchanges dos estados-membros, além de garantir a participação dos
indivíduos que se qualificarem para a percepção dos subsídios, proporcionarão o
ingresso no sistema de diferentes seguradoras e indivíduos das classes mais altas,
diante da oferta variada de planos e preços mais acessíveis.188
A ideia relativamente ao American Health Benefit Exchange não nasceu nas
discussões preliminares da reforma da saúde, entre 2008 e 2009. Ao contrário, a
proposta de reforma da saúde nascida no governo Clinton foi o embrião da
normatização ocorrida em 2010, já que incluía a formação de alianças regionais
(“health aliances”) aptas para criar um mercado especializado na compra e venda de
seguros privados.189
Assim, de acordo com a lei, cada estado deverá organizar seu próprio
Exchange, de forma a adequar-se aos padrões federais. Não o fazendo ou tardando-se
nesta tarefa, até o final de 2012, a Secretaria de Saúde intervém, usando a autoridade
federal.
O Congressional Budged Office estimou que em 2019 aproximadamente vinte e
cinco milhões de americanos, hoje sem cobertura de saúde, terão obtido seguros de
saúde por meio do sistema Exchange e destes, cerca de dezenove milhões, utilizarão
os subsídios legais.190
No subtítulo “E”, a lei estabelece subsídios para o pagamento dos prêmios e
da parte de coparticipação (cost-sharing) para as políticas ligadas ao American Health
Benefit Exchange. O objetivo é facilicitar a aquisição de seguros de saúde por parte das
famílias ou indivíduos com poucos recursos financeiros. Em rigor, são dois tipos de
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subsídios: redução do valor dos prêmios e redução do valor pago nos casos de
coparticipação ou cost-sharing.191
Subsídios para o pagamento dos prêmios ou da parcela de responsabilidade
do segurado em seguros coparticipativos são necessários para que a aquisição do
prêmio de saúde não onere o orçamento individual ou familiar daqueles
considerados de baixa renda. Na prática, deve possibilitar a adesão ao sistema de
quem, não obstante não se encontre na linha de pobreza, não tem condições de arcar
com os custos, nada módicos, dos seguros privados de saúde.192
Para tanto, foram previstos subsídios para prêmios de seguros de saúde de
famílias e indivíduos que possuam renda até o patamar 400% do nível federal de
pobreza (estimado em U$ 14.404,00 - quatorze mil, quatrocentos e quatro dólares anuais por indivíduo, ou U$ 29.327,00 - vinte e nove mil trezentos e vinte e sete
dólares - por família de quatro pessoas, considerado o ano de 2010).193
Assim, o máximo que poderá ser despendido por indivíduo ou família em
casos de coparticipação (U$ 5.950,00 individual e U$ 11.900,00 para famílias) será
reduzido para 1/3 deste valor para aqueles que tenham renda entre 100 e 200% do
nível federal de pobreza, pela metade para aqueles com renda entre 200 e 300% deste
nível e 2/3 para aqueles com renda entre 300 e 400% deste patamar. Os indivíduos
sem cobertura de saúde, detentores de renda inferior a 133% do nível federal de
pobreza, são aqueles credenciados à inscrição no programa Medicaid, em todos os
estados-membros. Isso faz com que essas mesmas pessoas sejam impedidas de
contratar planos de saúde pelo sistema Exchange, mediante a percepção de subsídios,
pois já contam com programa de saúde custeado pelo governo. 194
Assim, a regra é a de que indivíduos ou famílias passíveis de inscrição nos
programas Medicaid e Medicare, ou que tenham planos de saúde oferecidos pelo
empregador, não possam habilitar-se à percepção dos subsídios do programa
Exchange, para que o Estado não seja onerado desnecessariamente.
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Por seu turno, aqueles com renda entre 133 e 400% do nível federal de
pobreza têm a possibilidade de obtenção de subsídios para o pagamento dos prêmios
e da parcela de coparticipação se forem cadastrados no sistema Exchange.195
Todos os outros indivíduos que não tenham seguro custeado por seu
empregador ou outras fontes, ou que possuam renda superior a 400% do nível
federal de pobreza, poderão adquirir cobertura por meio do sistema Exchange, sem a
concessão de subsídios governamentais para tanto.
O subtítulo “F”, um dos mais importantes de toda a lei, dispõe acerca das
responsabilidades dos indivíduos e dos empregadores para com o sistema de saúde,
com previsão de início em 2014. A mudança legislativa implementada nesses
dispositivos são importantes e inéditas em termos de ampliação da cobertura dos
seguros de saúde, conforme se verá a seguir.196
Inicialmente, o subtítulo prevê responsabilidades individuais com relação ao
sistema de saúde, determinando que os indivíduos contratem um seguro saúde,
mínimo e essencial, sob pena do pagamento de penalidade, cujo valor aumenta com
o passar dos anos, em caso de reiterada desobediência. Essa penalidade alcança até
as famílias que não mantiverem cobertura de saúde para seus filhos menores. Neste
caso, a família arcará com o pagamento da multa, que será calculada pela metade do
valor, para cada criança sem a devida cobertura de saúde, por força do nominado
“individual mandate”.197
O “individual mandate” ou seguro saúde obrigatório, determina que todo não
segurado contrate, pelo menos, um plano com mínimas garantias de cuidados com a
saúde. As exceções à regra estão afetas aos que não podem contratar por convicções
religiosas, aos indivíduos presos sob a custódia do Estado, aos que não dispõem de
recursos financeiros suficientes para arcar com os custos de um seguro saúde e aos
que estão sem seguro por um período inferior a três meses. Esta imposição legal é
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discriminações desarrazoadas ao ingresso no sistema, como a vedação de exclusão
por doença pré-existente.198
Certo é que as mudanças empreendidas no sistema de saúde pela nova lei
são baseadas em três pilares essenciais para a sua manutenção. A quebra de um
desses pilares pode comprometer toda a sistemática (estrutura) pretendida pelo
legislador.
São três os pilares da reforma do mercado de seguro, em especial (i) o
“garanteed issue”, para assegurar cobertura independentemente da existência de
doença pré-existente e sem discriminações ou exclusões sem amparo em fatos; (ii) o
“individual mandate”, e (iii) os subsídios governamentais, que garantem que aqueles
com menor renda adquiram seguros de saúde e assim contribuam para a
manutenção do sistema.199
Apesar de ser disposição inédita no sistema de saúde norte-americano, a
ideia de obrigatoriedade de contratação individual de seguros de saúde para
aqueles não abrangidos pelos programas Medicaid ou Medicare não é nova no
cenário político dos EUA, como visto anteriormente.
De fato, a concepção do “individual mandate” já se fazia presente desde a
tentativa de reforma durante o governo Bill Clinton, quando iniciaram as
discussões para uma reforma do sistema de saúde, em 1993-1994. Não obstante
algumas tentativas frustradas ocorrerem no início do século XX, credita-se ao
economista Mark Pauly o desenvolvimento desta ideia, recentemente, nos anos
1980. No final da mesma década, acrescenta-se, a Heritage Foundation também
encampou a ideia.200
O conceito foi inicialmente concretizado na reforma do sistema de saúde do
Estado de Massachusetts, que atualmente conta com 98% da população com
cuidados de saúde garantidos.201
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Assim, com o “individual mandate”, o Affortable Care Act determina que, a
partir de janeiro de 2014, todo cidadão americano ou imigrante legal deverá
adquirir seguros de saúde compatíveis com os padrões estabelecidos na legislação,
sob pena do pagamento de penalidade correspondente.
A lei estipula a penalidade de forma progressiva, sendo U$ 95 ou 1% da
renda do indivíduo em 2014, o que for maior, U$ 325 ou 2% da renda em 2015, e U$
625 ou 2,5% da renda em 2016. A partir deste patamar, o valor será calculado com
base nos ajustes do custo de vida.202
O valor relativamente pequeno da penalidade poderia criar problemas para
a sustentabilidade da lei e manutenção do sistema, já que para muitos poderia ser
mais vantajoso pagar a multa a obter planos ou seguros de saúde. Diante desse
problema e do silêncio da lei neste aspecto, MacGillis203 alerta que o governo terá
que adotar uma abordagem extra para encorajar os indivíduos a adquirir cobertura
de saúde. Indica como primeira opção o aumento do valor da penalidade e, como
segunda, a criação de norma que obrigue as pessoas a informar nos relatórios de
restituição de imposto de renda a situação de segurado ou não segurado,
proibindo-os, neste último caso, de percepção de subsídios em caso de contratação
de seguros de saúde.
Em adição ao “individual mandate”, a lei estabelece que empregadores com
duzentos ou mais empregados devam automaticamente contratar seguro de saúde
para aqueles que trabalham em tempo integral.204
Empregadores

com

cinquenta

e

até

duzentos

trabalhadores,

cujos

empregados (pelo menos um deles) recebem subsídios em seus prêmios pelo uso do
programa Exchange serão multados de U$ 2.000,00 a 3.000,00, por pessoa nesta
situação. Esta determinação existe para que tais empregadores, apesar de não
obrigados pela lei a contratar seguros de saúde para seus empregados, empenhem-se
nesta direção e cumpram com a função social que se espera dos empresários,
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contribuindo, assim, com o sistema. Como a penalidade é substanciosa, e somente
incide quando há empregados sujeitos de subsídios estatais, muitos certamente
optarão por fornecer planos de saúde a seus trabalhadores.205
A lei parte do princípio da responsabilidade compartilhada, no sentido de
que todos os sujeitos atuantes no mercado de seguros devem assumir
responsabilidades próprias para garantir a manutenção dos sistemas e contribuir
para o alcance das metas legais traçadas.
Finalmente, o subtítulo “G”, entre outras disposições, protege os indivíduos
contra discriminações em razão do sexo, raça, origem, condição física e idade.
Não se pode deixar de mencionar que Affordable Care Act também
proporcionou maior paridade de tratamento no que diz respeito a pessoas com
problemas mentais, ao determinar que os benefícios para doenças mentais sejam
disponibilizados nos mesmos moldes de outras doenças. Pessoas que sofrem por
abuso de substâncias psicotrópicas também terão cobertura para o tratamento do
vício.206
Quanto à forma de custeio, apesar das disposições a respeito estarem
contidas no Titulo IX, que não será analisado, pode-se adiantar que relativamente ao
Titulo I, a maior parte do financiamento dos gastos são associados com impostos
oriundos de contribuições de empregados e empregadores.207
Na análise do Titulo I não se pode olvidar a questão, que rendeu discussões
antes da edição do Affordable Care Act , relativa à disponibilização de planos de saúde
públicos a serem oferecidos em cada sistema Exchange, mais uma opção à disposição
do consumidor que seria inserida no subtítulo ‘D”, mas não constou do novo texto
legal. Esses planos públicos seriam mantidos e financiados pelo governo federal. A
razão pela qual tal possibilidade não foi contemplada pela lei, além do elevado custo
de manutenção que acarretaria ao governo, deveu-se à influência exercida pela
indústria de seguros privados, diante do receio de que a existência de um plano de
saúde público, com prêmios reduzidos, atrairia muitos consumidores, enfraquecendo
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a indústria de seguros privados. A mesma razão motivou a resistência histórica a
qualquer

seguro

obrigatório

imposto

pelo

governo

federal,

como

visto

anteriormente. 208
A toda evidência, se a oposição à ideia fosse apenas das companhias de
seguros privados talvez as disposições no sentido da criação e manutenção de planos
de saúde públicos teria sido ao final implementada. No entanto, houve também forte
oposição de hospitais e médicos, que argumentaram que o pagamento advindo do
Medicare pelos serviços prestados ao filiados ao sistema já é bem menor que a
remuneração empreendida pelos planos privados e um plano de saúde público
vinculado ao Medicare seria devastador para em termos financeiros.209
De todo modo, o Affordable Care Act conseguiu o que há muito se tentava: a
implementação de um sistema universal de saúde, apto a proporcionar cobertura a
todos.210 No entanto, o Congressional Budged Office estima que, em 2019, quando a
reforma estiver completamente implementada, ainda haverá 23,6 milhões de pessoas
sem cobertura de saúde.211 Deste contingente, há um primeiro grupo de excluídos do
sistema, que são os imigrantes ilegais, que não podem habilitar-se para o Medicaid,
para a percepção dos subsídios do programa Exchange ou para a aquisição de
qualquer plano de saúde por meio do mesmo programa, ainda que não subsidiados.
Os imigrantes ilegais contam somente com a opção, custosa, de adquirir seguros de
saúde diretamente das companhias de seguro privadas, sem qualquer tipo de
subvenção ou auxílio por parte do Estado.212
O Affordable Care Act surtiu efeitos positivos para os imigrantes legais. Na
verdade, essa possibilidade data de 1996, quando o ex-presidente Bill Clinton editou
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lei estabelecendo uma carência de cinco anos de residência no país para a inscrição
de imigrantes legais no programa Medicaid.213
Pela nova lei, o estrangeiro ainda tem de comprovar residência legal em
território americano pelo prazo de cinco anos para a inscrição no Medicaid, mas para
a inscrição nos sistemas Exchange não há qualquer exigência de prazo de
residência.214
Outro grupo que pode ficar excluído do sistema é o de hipossuficientes
econômicos que estariam aptos a inscrição no programa Medicaid, mas não se
inscrevem e, por isso, ficam sem cobertura médica. Atualmente, nos EUA, há milhões
de pessoas nesta situação e a diminuição deste número ira depender das políticas
implementadas pelo governo para forçar a inscrição desses indivíduos no programa.
Na tentativa de solucionar o problema, o Affordable Care Act prevê que hospitais,
centros de saúde e outros prestadores de saúde estejam aptos a providenciar a
inscrição compulsória no sistema desses hipossuficientes quando procurarem
serviços médicos. 215
O terceiro grupo é o das pessoas que não encontram planos de saúde
condizentes com suas necessidades e capacidade financeira, não obstante as diversas
opções colocadas à disposição pela lei. No quarto grupo, por sua vez, estão aqueles
que, por opção, não querem contratar qualquer seguro, preferindo pagar a multa
imposta pela lei. 216
No Estado de Massachusetts, no ano de 2008, estimou-se em 52.956 o número
de pessoas que optaram com não contratar qualquer seguro de saúde.217
Não obstante a previsão feita pelo Congressional Budged Office, segundo a qual
mesmo após a implementação da reforma ainda haverá 23,6 milhões de pessoas sem
cobertura de saúde, o mesmo estudo indica que sem a lei ou qualquer outra mudança
no status quo haveria 56,9 milhões de pessoas sem cobertura, o que demonstra a
potencialidade da atual reforma em atingir seu desiderato final, que é a promoção de
um sistema mais universal de saúde.218
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As maiores mudanças empreendidas pela lei no Título I somente terão início
no ano de 2014. No entanto, sensíveis alterações já foram implentadas no ano de
2011. São elas:
a) fim do limite, anual ou durante a vida de tratamento do paciente, da
responsabilidade financeira de riscos cobertos pelo seguro;
b) proibição de exclusão contratual por doença pré-existente em planos
infantis;
c) possibilidade de os pais manterem seus filhos como dependentes em seus
planos de saúde até vinte e seis anos de idade;
d) concessão de créditos tributários a empresas de pequeno porte para
auxiliá-las a pagar os seguros de seus empregados;
e) criação de subsídios a empregadores que proporcionem seguro saúde para
recém-aposentados;
f) disponibilização de tratamento preventivo, pelas empresas de seguro de
saúde, sem exigência de coparticipação do segurado. 219
Por outro lado, as mudanças que serão implementadas nos anos seguintes
são o “individual mandate”, a proibição de exclusão contratual por doença préexistente em planos para adultos e o American Health Benefit Exchange, com suas
especificidades.220
Pode-se dizer, portanto, que o mercado norte-americano de seguro privado
está atualmente dividido em:
a) grandes corporações, que comumente não adquirem planos de saúde para
seus empregados porque têm plano próprio de saúde e contratam
administrador para o gerencimento, quase sempre uma grande empresa de
seguros. Esses planos não têm regulação dos estados, apenas são fiscalizados
pelo Ministério do Trabalho;
b) grandes empresas, que adquirem planos de saúde tradicionais para seus
empregados e que sofrem leve regulação dos estados;
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c) pequenas empresas, geralmente com cinquenta ou menos empregados,
que compram seguros para seus empregados;
d) consumidores, por não se encontrem em nenhum grupo devem adquirir
planos individualmente. 221
Em suma, as mudanças implementadas pela lei Affordable Care Act atingiram
mais fortemente as pessoas que contratam planos de saúde individuais, as pequenas
empresas, as grandes empresas e, por último, as grandes corporações com planos de
saúde próprio.

2.4.4 Título II - Ampliação do Programa Medicaid

O programa denominado Medicaid foi criado pelo governo federal em 1965,
ano da edição da Lei do Seguro Social americano, com o propósito de ser executado e
administrado individualmente pelos estados norte-americanos, mediante repasse de
verbas federais para tanto. Destinava-se a financiar tratamentos de saúde de
indivíduos ou famílias pertencentes a determinadas categorias, consideradas de
baixa renda.222
Como visto anteriormente, o programa era destinado a pessoas de baixa
renda ocupantes de determinadas categorias, como mulheres grávidas, idosos,
deficientes e crianças e adolescentes menores de dezenove anos. Além disso, cada
estado poderia eleger limites financeiros diferentes para a inscrição no programa,
variando de estado para estado, portanto, a condição de hipossuficiente.
Com a edição do Affordable Care Act, em 2010, os programas Medicaid e
Medicare foram modificados, com vistas a corrigir antigas falhas, otimizar a sua
utilização, expandir o seu alcance. Em seu Título II, por exemplo, a lei trata da
expansão e reforma do programa Medicaid, que somente entrará em vigor a partir de
2014, enquanto no Título III a lei procura tornar mais eficiente e eficaz a prestação de
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serviços de saúde aos americanos, promovendo, entre outros aspectos, mudanças no
sistema Medicare.
No que diz respeito ao programa Medicaid, pela primeira vez, desde a criação
em 1965, o programa poderá ser acessível a todos os cidadãos americanos de baixa
renda. As formas de elegibilidade para o programa e o modo de cálculo da renda do
indivíduo para a aferição de sua hipossuficiência passaram a ser uniformizadas pelo
governo federal.
Assim, comenta Goldstein223, quanto à elegibilidade, podem inscrever-se no
Medicaid todos os cidadãos americanos considerados de baixa renda, pessoas ou
famílias cuja renda mensal seja igual ou inferior a 133% do nível de pobreza federal.
Foram incluídos, portanto, os adultos menores de sessenta e cinco anos, sem
filhos, historicamente excluídos do instituto, bem como aqueles com renda mensal
igual ou inferior a 133% do nível de pobreza federal, patamar mais alto do que o
estabelecido por muitos dos estados-membros. 224
Assim, como acontecia anteriormente, os estados podem estipular percentual
mais baixo para o seu programa Medicaid. No entanto, a lei dispõe que, neste caso,
haverá a diminuição do repasse de verbas federais para o auxílio no custeio do
programa.225 Em contrapartida, a legislação os autoriza, a partir de 2014, estender os
benefícios para os indivíduos com renda acima da prevista em âmbito federal, o que
ensejará o aumento do repasse de verbas. Ainda, os estados-membros que
estenderem o patamar de hipossuficiência para 133% do nível de pobreza federal,
entre 01.01.2014 e 31.12.2016 terão 100% dos gastos com o programa custeados pelo
governo federal. 226
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Nos termos da lei em comento, os adultos com filhos menores de dezenove
anos são proibidos de se inscrever no programa antes de providenciar a inscrição dos
menores.
Como se vê, a legislação ampliou sensivelmente o acesso ao Medicaid para
incluir a população de baixa renda, independentemente da idade ou das condições
de saúde. Além disso, determinou conceito fixo e uniforme de baixa renda,
estabelecendo consequências financeiras aos estados que não observarem o patamar
federal.
Dessa forma, a grande contribuição da lei foi estender o programa Medicaid a
todos aqueles considerados de baixa renda, objetivo não alcançado com a legislação
original, o Social Security Act.227
Os

procedimentos

para

inscrição

dos

interessados

foram

também

simplificados, justo para possibilitar maior acesso ao programa.
Como acontece com o programa Medicare, também o Medicaid, apesar de ser
um programa estatal direcionado para a saúde, não será custeado pelo governo
apenas com o aporte dos impostos e das contribuições ordinariamente vertidos ao
erário, ou seja, não será gratuito para o usuário, apesar das mudanças legislativas
empreendidas.
De fato, dependendo das regras de cada estado-membro, o usuário deverá
arcar com determinada quantia para fazer jus aos benefícios do programa, como, por
exemplo, um copagamento pelos serviços médicos utilizados228. Portanto, é possível
que os serviços e prestações sejam todos gratuitos, mas também é permitido que
contem com a contribuição do usuário, a depender da política vigente em cada
estado.
O Medicaid é, atualmente, o maior programa do governo federal na área da
saúde e um importante motor da economia dos estados, na medida em que constitui
a maior fonte de transferência de recursos federais e fonte de financiamento para
milhões de profissionais de saúde e da rede de cuidados aos mais necessitados.229
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Com o tempo, todos os estados aderiram ao Medicaid, porém a adesão era
discricionária e, portanto, ficava a cargo de cada um dos estados-membros. O Estado
do Arizona, por exemplo, foi o que mais demorou para decidir se adotaria o
programa ou não, o que ocorreu apenas em 1981, quinze anos após a criação do
programa.230 Ainda assim, os estados que aderiram podem deixar de participar do
programa se e quando desejarem.
Para a inscrição no sistema, o requerente deverá habilitar-se, comprovando,
mediante a devida documentação, o preenchimento dos requisitos exigidos pelo
estado perante o qual endereçará o pedido de habilitação. Havendo a aprovação, o
usuário receberá em sua residência um cartão que lhe permitirá usufruir da garantia
de saúde, nas redes de médicos e hospitais associados ao programa.
Quanto aos serviços que devem ser oferecidos, apesar de, como já afirmado,
ter sido conferido aos estados individualmente dispor acerca do programa, o
governo federal elenca os serviços mínimos que deverão ser oportunizados aos
usuários. O estado-membro que não disponibilize esses serviços mínimos poderá
deixar de receber os fundos repassados pelo governo federal para suporte do
programa.231
Dessa forma, nos EUA há atualmente em operação cinquenta e seis
diferentes programas Medicaid, um para cada estado-membro, território e Distrito
Federal (DC). Cada um desses entes, desde que siga a normatização básica do
governo federal, estipula um programa diferente. Nesse sentito, há um ditado
utilizado pelos operadores do Medicaid, que diz o seguinte: “if you’ve seen one state
Medicaid program, you’ve seen one state Medicaid program”.232
No rol de serviços considerados standarts pelo governo federal americano
estão: internação hospitalar, tratamento ambulatorial, pré-natal, vacinação, serviços
da unidade de enfermagem para maiores de vinte e um anos de idade, serviços e
suprimentos de planejamento familiar, serviços médicos para comunidade rural,
atendimento domiciliar para os que se qualifiquem para serviços de enfermagem
especializada, exames laboratoriais e de raio-X, pediatria, assistência aos menores de
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vinte e um anos de idade, obstetrícia, transporte e serviços médicos dos centros de
saúde qualificados pelo governo federal (FQHC).233
Serviços opcionais, como oftalmológicos e serviços de reabilitação e
transporte, por exemplo, desde que aprovados por listagem do governo federal,
podem ser implementados pelos estados-membros sem comprometimento do
repasse das verbas federais. Também constitui prestação opcional o fornecimento de
medicamentos. Assim, caberá a cada um dos estados dispor acerca do fornecimento
de medicamentos. 234
Em suma, considerado o histórico de negligência do Estado americano
relativamente à saúde de seus habitantes, em especial aos hipossuficientes, as
alterações estabelecidas no sistema quanto ao programa Medicaid são de grande
importância e revelam a intenção do governo em propiciar maior acesso aos serviços
e prestações de saúde, em atenção ao princípio da universalidade de acesso.

2.4.5 Título III – Expansão do Programa Medicare

O programa denominado Medicare, criado em 1965, ainda vigente, é um
seguro de saúde que proporciona, em resumo, cuidados de saúde aos maiores
sessenta e cinco anos, aos portadores de deficiência e pessoas portadoras de doença
renal em estágio terminal. As doenças renais aqui mencionadas são aquelas que
demandam tratamento de diálise ou transplante de rins. Para este último caso, o
requisito de idade também é dispensado. No processo de habilitação para o Medicare,
ao contrário do Medicaid, não será feito qualquer questionamento acerca de renda
mensal ou anual do usuário. O benefício alcança a todos que se encontrem nas
condições mencionadas linhas atrás, independentemente da condição financeira.235
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O programa Medicare se destina ao pagamento de internações hospitalares
(inclusive refeições), medicamentos, exames, serviços especializados de enfermagem,
além de equipamentos médicos para idosos e pessoas portadoras de deficiência,
como andadores e cadeiras de roda. Da mesma forma, se necessário, haverá também
custeio de atendimento domiciliar de saúde, como fisioterapia, terapia ocupacional e
fonoaudiologia, fornecidos em regime part-time, a depender da espécie de seguro que
se deseja obter, como se verá a seguir.236
Apesar de ser um programa do governo federal gerenciado por esta esfera de
poder quanto ao atendimento de saúde para idosos, deficientes e portadores de
doença renal crônica, não se trata de programa gratuito. Ao contrário, para a
obtenção dos benefícios do programa o usuário deve arcar com o pagamento de
prêmios, franquias, copagamentos ou cosseguros, cuja exigência varia de acordo com
o serviço utilizado.237
Percebe-se que a ratio dos programas do governo americano relativamente à
saúde é baseada na ideia de que todos devem contribuir para a manutenção e o bom
funcionamento do sistema de saúde. Assim, o Estado latu sensu proporciona certas
facilidades na criação de programas governamentais como o Medicare e o Medicaid,
mas espera que tanto o usuário quanto os médicos e as empresas contribuam de
alguma forma para a manutenção de todo o sistema.
Dessarte, a regra é a de que tais programas, apesar de estatais, não sejam
gratuitos. A nova legislação não modificou esta sistemática, mas, no entanto, da
mesma forma que aconteceu com o programa de governo Medicaid, a nova legislação
empreendeu as mudanças mais significativas quanto ao Medicare desde a sua criação,
em 1965. Neste caso, mais do que ampliação dos benefícios em si, que desde a sua
criação já eram amplos, as mudanças visam à operacionalização do sistema pelos
usuários e a aumentar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados.238
O Título III conta com noventa e oito seções e sete subseções e tem como foco
principal a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços prestados pelo
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programa Medicare, além de medidas que deem suporte à sustentabilidade do
sistema como um todo e das expansões feitas nos títulos I e II, quais sejam, regulação
e incentivos quanto aos seguros privados e para a ampliação do Medicaid.
Ainda, entre outras medidas, é importante ressaltar a criação de bancos aos
quais hospitais e médicos deverão reportar-se, informando sobre a qualidade dos
serviços prestados aos seus pacientes, mediante, conforme o caso, as seguintes
contrapartidas: (i) redução de seus pagamentos e (ii) redução do valor do pagamento
aos hospitais que tiverem alto índice de readmissão de pacientes, mecanismo
desenvolvido com o fim condicionar o pagamento dos hospitais à qualidade do
atendimento, (iii) desconto concedidos pelos fabricantes de 50% nos preços de
medicamentos de marca para usuários mais carentes, com previsão de mais 25% de
desconto subsidiados pelo governo, (iv) aumento do valor dos prêmios para usuários
detentores de renda considerável, (v) incentivos à iniciativa privada ligada à área da
saúde e (vi) alterações das formas de pagamento de médicos e hospitais.239
Agora, neste ponto do trabalho, passa-se à análise das linhas gerais do
programa Medicare.
O Medicare, propriamente, divide-se em: Medicare Parte “A”, também
chamada de seguro hospital, ajuda a custear tratamentos e internações em hospitais,
bem como serviços de enfermagem, tratamento paliativo de doenças e tratamento
domiciliar; Medicare Parte “B”, que auxilia no custeio de médicos, prestadores de
serviços especializados em cuidados com a saúde, tratamento ambulatorial,
fornecimento de equipamentos duráveis, tratamentos domiciliar e preventivo;
Medicare Parte “C”, também conhecido como Medicare Advantage, oferece opções de
planos de saúde gerenciados por companhias de seguro aprovadas pelo sistema
Medicare, como forma de auferir benefícios e serviços da Parte “A”, da Parte “B” e na
maioria dos casos da Parte “D” também; o Medicare Parte “D” auxilia a aquisição de
medicamentos, é gerenciado também por companhias privadas de seguro préaprovadas.240
Há também a opção de aquisição do Medicare Supplement Insurance, plano
suplementar que providencia cobertura adicional. São seguros comercializados por
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companhias de seguro privadas associadas ao programa Medicare; auxiliam o
pagamento de despesas com cuidados de saúde não cobertos pelo Medicare Parte “A”
e Medicare Parte “B”.241
Verifica-se que o usuário possui alguns caminhos a seguir no processo de
escolha do plano subministrado pelo programa Medicare. Assim, em linhas gerais,
pode optar pelo Medicare Original, que compreende as partes “A” e/ou “B”
(hospitais e médicos) e, neste caso, pode também escolher acrescentar a cobertura da
parte “D”, para a obtenção de medicamentos extras, não abrangidos pelas Partes “A”
e “B”, para o qual, em regra, há o pagamento de prêmio mensal para o fornecimento
de medicamentos extra. Em qualquer caso, o usuário que desejar ampliar sua
cobertura de forma a preencher as partes não cobertas pelo Medicare Original pode
fazê-lo, por meio da aquisição do Medicare Suplementar.
A opção pela aquisição das partes “A” e “B” do Medicare, que proporcionam
cobertura gerenciada diretamente pelo governo federal, sem a intervenção ou
cooperação de empresas de seguro privadas, permite ao usuário a escolha de
médicos, clínicas e hospitais que aceitaram ou se associaram previamente ao
programa.
O próximo passo a seguir, se assim desejar o usuário do Medicare Original, é
a aquisição do Medicare Suplementar, que visa a suprir as lacunas existentes na
cobertura do primeiro, também comercializado por empresas privadas que cobram
prêmios variados.
Outra possibilidade que se abre para aqueles que não desejam inscrever-se
para a obtenção do Medicare Original é a escolha do Medicare Advantage Plan, Parte
“C”, que, como visto, combina as partes “A e “B”. Esta opção dispensa a aquisição do
Medicare Original e também a Parte “D” para obtenção de medicamentos extras. Se a
Parte “D” já vier combinada, o usuário poderá decidir se quer acrescentá-la ao seu
plano ou não.
O usuário que se inscrever para o Medicare Advantage Plan, não poderá
“adquirir” o Medicare Suplementar. Só terá esta opção o usuário que tiver contratado
o Medicare Original.
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Em complementação ao Medicare Original, Partes “A” e “B” e ao Medicare
Advantage Plan, Parte “C”, o indivíduo poderá filiar-se aos “Planos de Saúde
Medicare” (“Medicare Health Plans”) e a planos de saúde oferecidos por seu
empregador, planos militares ou veteranos de guerra.
O Quadro 1, a seguir, apresenta, esquematicamente, a estrutura do Medicare.

Sueli Aragao 8/3/13 17:05
Deleted: <sp>

Quadro 1 – Estrutura do Medicare
Fonte: Elaborado pela autora

Conforme

demonstrado

no

Quadro

1,

o

governo

norte-americano

disponibiliza algumas formas de seguro saúde, diretamente ou em parceria com
seguradoras privadas, que apesar de não serem gratuitos, como se verá adiante,
possuem valores menores quando comparados àqueles contratados com as
companhias de seguro de planos privados. Para que o usuário faça uma escolha
consciente do seguro que pretende contratar, é necessário primeiramente que
verifique se o plano eleito cobre suas necessidades pessoais, se já possui outro tipo de
seguro saúde, por exemplo, seguro do empregador, que proporcione cobertura mais
extensa. Outras questões são igualmente importantes: qual o valor dos prêmios,
quais as franquias envolvidas e copagamentos das diferentes opções, indagar se os
médicos que costuma consultar, ou que precisa, aceitam ou são associados ao plano
escolhido, o local de trabalho dos médicos, as farmácias credenciadas e, por fim, se o
plano poderá oferecer cobertura em outros estados americanos.242
Para a inscrição e fruição dos benefícios do Medicare Parte “A” e Parte “B” há
a necessidade de pagamento de prêmios. Assim, o usuário deve arcar com o
pagamento de prêmios regulares concernentes à Parte “A”, ainda que conjugue com
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o Medicare Parte “B”, para o qual também será exigido o pagamento de um prêmio
mensal.243
No que tange à fruição dos cuidados de saúde cobertos pelo programa, além
do pagamento do prêmio mensal relativo à Parte”B” do Medicare, outros valores
estão envolvidos: pagamento de franquia, e cosseguros ou copagamentos, como
mencionado anteriormente.244
Assim, para a obtenção da cobertura disponibilizada pelo programa, além do
prêmio mensal, é necessário, em muitos casos, o pagamento por parte do usuário de
uma franquia antes que o Medicare pague sua cota do seguro. Após o pagamento da
referida franquia, o programa Medicare arca com sua parte, sem prejuízo da
existência, neste momento, de copagamentos (montante pago pelo usuário,
normalmente em valores fixos, representativo da parte do indivíduo no custeio do
serviço ou prescrição medica) ou/e um cosseguro (coinsurance), em geral, um
percentual pago logo após a quitação da franquia, também representativo da parte
de custeio que cabe ao usuário, calculado em percentual.245
Alguns exemplos podem ser dados para demonstrar a dinâmica do sistema.
Em uma internação, se o usuário precisar de transfusão de sangue, esta poderá ser
feita sem custo extra se não houver a necessidade de compra de sangue para o
usuário. Havendo necessidade, o usuário pagará pelas três primeiras bolsas de
sangue

adquiridas.

Em

caso

de

necessidade

atendimento

domiciliar

de

fisioterapeuta, fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional, fundamentado em parecer
de médico filiado ao programa Medicare, bem como suprimentos médicos para serem
usados em casa, não há qualquer pagamento extra pelos cuidados domiciliares, salvo
equipamentos duráveis, quando serão cobrados 20% de seu custo. Exames de
mamografia são oferecidos a cada doze meses, para mulheres acima dos quarenta
anos, inscritas no programa. Às mulheres com idades entre trinta e cinco e trinta e
nove anos será disponibilizado um exame de mamografia, sem qualquer pagamento
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por parte do usuário, desde que o exame seja realizado por médico ou instituição
médica conveniado ao Medicare.246
Em todos esses casos, o usuário já terá pago prêmios mensais para a
manutenção de sua inscrição no programa. Assim, além dos prêmios, quase sempre
existentes, o usuário poderá ter que arcar com o pagamento de franquia ou
copagamento pelo atendimento. No entanto, se houve, por parte do segurado ou de
seu cônjuge, o pagamento da taxa para o Medicare, enquanto ainda estavam na ativa,
não será cobrado o prêmio relativo à Parte “A”. 247
Ainda, indivíduos com sessenta e cinco anos de idade ou mais podem
inscrever-se no denominado premium-free, que dispensa do pagamento do prêmio
referente à Parte “A” do Medicare, desde que satisfeitas algumas condições. O
pagamento, pelo usuário, de um prêmio mensal relativamente à Parte “B” sempre
será necessário.248
Para todas as espécies de Medicare é possível a utilização do programa
denominado “Extra Help”, projeto do governo que auxilia o pagamento de alguns
cuidados com a saúde e aquisição de alguns medicamentos, para aqueles
considerados hipossuficientes economicamente, mas não se encaixam nos limites
estabelecidos para a fruição do Medicaid.249
No processo de qualificação para a obtenção do auxílio prestado pelo “Extra
Help” o usuário devera contar, individualmente, com renda anual menor que U$
16.335,00 ou, se casado e sem dependentes, com renda de até U$ 22.065,00 (valores
referentes ao ano de 2011). Existindo dependentes, o valor máximo exigido para a
qualificação no programa poderá ser diminuído.250
Aquele que se qualificou para o programa “Extra Help” receberá auxílio para
o pagamento do prêmio mensal do plano de medicamento, bem como para a
franquia, cosseguros e copagamentos.
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Cada estado dispõe de programas de auxílio financeiros aos inscritos nos
programas Medicare e que não têm recursos para arcar com os custos necessários à
manutenção de sua saúde. Esses programas, denominados “Medicare Savings
Programs”, podem pagar os valores correspondentes aos prêmios e, em alguns casos,
franquias, cosseguros e co-pagamentos das partes “A” e “B” do Medicare.251
O pagamento do prêmio correspondente à Parte “B” será feito mediante
deduções dos valores dos benefícios do Seguro Social ou RRB, eventualmente pagos
ao usuário ou, em caso de inexistência, por meio de conta enviada pelo correio. Não
havendo gratuidade quanto à Parte “A”, ainda que esta seja conjugada com a Parte
“B” do Medicare, o usuário receberá uma conta pelo correio, não sendo possíveis
deduções, como mencionado. 252
Inicialmente, verifica-se que a forma de inscrição nos planos Medicare varia
de acordo com as condições de cada usuário. Assim, algumas pessoas são
automaticamente inscritas no programa, como é o caso daqueles que já recebem
benefícios do Seguro Social (“Social Security”) ou são aposentados pela Railroad
Retirement Board – RRB. Nesta hipótese, a inscrição para as Partes “A” e/ou “B” é
automaticamente realizada no primeiro dia do mês em que o indivíduo completa
sessenta e cinco anos, sem a necessidade de qualquer ação ou providência de sua
parte. O usuário poderá dispensar a cobertura da Parte “B”, mas terá de devolver o
cartão correspondente que lhe fora enviado pelo correio, o mesmo ocorrendo em
relação à Parte “A”.
O indivíduo que, não tendo completado sessenta e cinco anos de idade, é
portador de deficiência, receberá as Partes “A” e “B” automaticamente, se já estiver
em gozo de qualquer benefício por incapacidade pela seguridade social (“Social
Security”) por um período mínimo de dois anos. Situação contrária ocorre com
aqueles que não estiverem nas situações mencionadas e desejam a cobertura do
Medicare, pois terão de se habilitar para a auferição dos benefícios das Partes “A” e
“B”. 253
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O ato seguinte, que é a inscrição, respeita um prazo, denominado “período
inicial de inscrição”, que abrange os três meses antes de completar sessenta e cinco
anos. As inscrições feitas fora desde período acarretam não só o atraso no início da
cobertura mas também o aumento no pagamento dos prêmios. Se o usuário de
sessenta e cinco anos proceder à sua inscrição no mês do aniversário, a cobertura terá
início um mês após, se fizer um mês depois de completar sessenta e cinco anos, a
cobertura terá início dois meses depois desta data e se a inscrição acontecer dois ou
três meses após o mês de aniversário, a cobertura somente terá início três meses
depois desta data. 254
O Quadro 2, a seguir, demonstra o “período inicial de inscrição” para a Parte
“A” e/ou “B” do Medicare.
Data da Inscrição
01, 02 ou 03 meses antes de completar

Início da cobertura
No mês em que completar 65 anos

65 anos
Mês em que completa 65 anos

01 mês após a inscrição

01 mês após completar 65 anos

02 meses após a inscrição

02 meses após completar 65 anos

03 meses após a inscrição

03 meses após completar 65 anos

03 meses após a inscrição

Quadro 2 – Inscrição e cobertura do Medicare: Parte “A” e/ou “B”
Fonte: Elaborado pela autora

Em casos de inscrição para as Partes “A” e “B” do Medicare, dentro do
“período inicial de inscrição” não haverá pagamento de qualquer penalidade, mas
tão somente pequenas variações no início da cobertura dos cuidados de saúde.
A inscrição fora dos períodos previstos, além do atraso para o início da
cobertura, poderá acarretar aumento no preço dos prêmios, como penalidade pelo
atraso no ingresso do sistema.255
O “Special Enrollment Period”, por sua vez, é um período especial de inscrição,
dentro do qual não há pagamento de qualquer penalidade e se aplica aos casos de
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indivíduos que se encontram cobertos por seguros saúde fornecidos pelo
empregador. Nesses casos, o indivíduo pode também inscrever-se no Medicare, Partes
“A” e “B”, a qualquer momento e enquanto durar sua cobertura atual, ou dentro de
oito meses após a ocorrência de desemprego ou do fim do seguro saúde da ativa, o
que acontecer primeiro. Inscrições após esse período especial estarão sujeitas ao
pagamento de penalidades. Se, por exemplo, o indivíduo já está apto para inscreverse na Parte “B” do programa Medicare e não o faz dentro do período inicial ou
especial de inscrição, haverá um acréscimo de 10% no valor do prêmio,
correspondente a cada ano no qual o indivíduo poderia se inscrever, mas ficou
inerte.256
Nos casos, em que, além do Medicare, o indivíduo possui outro seguro saúde
proporcionado, seja por seu empregador, seja pelo cônjuge, há regras para
verificação de como os pagamentos dos cuidados de saúde utilizados pelo usuário
são feitos. Desta forma, haverá o chamado “pagador primário” (“primary payer”),
aquele que paga primeiro e o “pagador secundário” (“secondary payer”), aquele que
efetua o pagamento somente quando é alcançado o teto do pagador primário. O
segurador que paga primeiro, o fará até o limite da cobertura por ele inicialmente
assumida, enquanto o que paga depois arca com os custos eventualmente não
suportados pelo primeiro, desde que este esteja dentro dos limites contratados.257
Assim, se o indivíduo aposentado possui um seguro saúde patrocinado pelo
antigo empregador, o Medicare paga primeiro; se tem mais de sessenta e cinco anos e
possui seguro saúde em razão de seu atual emprego, o empregador paga primeiro, se
tiver mais de vinte empregados, tornando-se o Medicare o principal pagador se a
empresa tiver menos de vinte empregados. Em se tratando de pessoa portadora de
deficiência física detentora de seguro saúde fornecido por empregador, figurando
como segurado principal ou dependente de membro da família, o segurador paga
primeiro se a empresa tiver mais de cem empregados.258
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A propósito, o resumo da dinâmica de pagamento do plano de saúde é
apresentado no Quadro 3, seguinte.

Aposentado com seguro proporcionado

Medicare será o pagador principal

pelo antigo empregador
Maiores

de

65

anos

com

seguro

proporcionado por empregador com mais

O seguro do empregador será o principal
pagador

de 20 empregados
Maiores

de

65

proporcionado

anos

por

com

seguro

empregador

Medicare será o pagador principal

com

menos de 20 empregados
Menores de 65 anos, deficientes, com

O seguro do empregador será o principal

seguro proporcionado por empregador

pagador

com mais de 100 empregados
Menores de 65 anos, deficientes, com

Medicare será o pagador principal

seguro proporcionado por empregador
com menos de 100 empregados
Inscritos

no

Medicare

portadores

doença renal terminal

de

O seguro do empregador será o principal
pagador pelos primeiros 30 meses apos a
inscrição no sistema, e o Medicare pagara
em primeiro lugar após esse período.

Quadro 3 - Resumo da dinâmica de pagamento do plano de saúde
Fonte: Elaborado pela autora

Não obstante a amplitude da cobertura do programa Medicare, Partes “A” e
“B”, há alguns serviços que estão à margem da cobertura oferecida, tais como
tratamentos de longa duração, tratamento dentário de rotina, dentaduras, cirurgias
estéticas, acupuntura, aparelhos auditivos e exames para ajuste de aparelho auditivo,
entre outros. 259
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CAPÍTULO 3 – O SISTEMA DE SAÚDE NORTE-AMERICANO APÓS A
REFORMA PROMOVIDA PELO AFFORDABLE CARE ACT E O PRINCÍPIO DA
UNIVERSALIDADE

3.1 PANORAMA DO SISTEMA DE SAÚDE NORTE-AMERICANO APÓS A
EDIÇÃO DO AFFORDABLE CARE ACT – LEI OBAMA

Como visto no capítulo anterior, a reforma no sistema de saúde norteamericano foi ampla e profunda. Apesar de a lei ser de aplicação imediata, as
principais mudanças trazidas por ela serão implementadas ao longo dos próximos
anos, devido ao alto grau de complexidade e implicações sociais e financeiras que
advirão de suas disposições.
As mudanças se referem basicamente a alterações no sistema de seguros
privados e à ampliação dos programas governamentais que já existiam.
As alterações fundamentais no sistema privado de seguros, de modo a
proporcionar maior acesso ao sistema foram basicamente três: (i) vedação, por parte
das seguradoras, de ingresso no sistema de seguros ou planos de saúde de qualquer
pessoa que possa arcar com os custos do contrato, (ii) o seguro saúde obrigatório e
(iii) os subsídios estatais aos sistema.
O Affordable Health Care Act, Lei Obama, igualmente se sustenta em três
pilares básicos, no que diz respeito à rede privada de seguros260:
1) garantia de não discriminação para ingresso no sistema de seguros
privados, inclusive aos portadores de doença pré-existente, o que aumenta de forma
substancial o acesso de pessoas que sempre foram excluídas do sistema de seguros
privados, ainda que tivessem condição financeira para a contratação;
260
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2) individual mandate ou seguro de saúde obrigatório, ou seja, os indivíduos
não alcançados pelos programas governamentais, compulsoriamente, têm de
adquirir planos ou seguros de saúde da iniciativa privada, sob pena do pagamento
de multa, sanção esta que visa a impedir o ingresso no sistema só após o
acomentimento de enfermidades graves ou simplesmente escolha nunca ingressar
contratar um seguro ou plano de saúde; e
3) os subsídios governamentais, que visam a tornar possível e exequível as
duas alterações anteriores.
A reforma, em atenção ao princípio da universalidade de cobertura e por
meio da concessão de subsídios, amplia a possibilidade de ingresso do indivíduo no
sistema, ou seja, possibilita a participação daqueles que desejavam participar, mas
eram impedidos pelas normas do mercado, ao mesmo tempo obriga aqueles que não
desejavam participar e, portanto, viviam sem uma cobertura mínima de seguro ou
plano de saúde.
Como consequência do primeiro pilar de sustentação do sistema, as
seguradoras privadas terão de cumprir regras, muito mais rigorosas do que as que
existiam anteriormente.
A partir de 2014 as operadoras de seguros e planos de saúde estarão
proibidas de excluir pacientes portadores de doenças pré-existentes, idosos,
mulheres, deficientes ou que demonstre qualquer outra condição desfavorável. A
medida visa coibir a prática reiterada de muitas empresas seguradoras de não
admitir pessoas já adoentadas, deixando à margem uma legião de indivíduos
desassistidos em termos de saúde.261
Além da impossibilidade de o indivíduo portador de doença pré-existente
contratar diretamente um seguro de saúde, exemplo que pode ser fornecido para a
aferição da importância desta alteração legislativa é o que costumeiramente acontece
com a maioria dos seguros que são contratados por intermédio das empresas em
benefício de seus empregados. Assim, quando o trabalhador muda de emprego o
mesmo acontece em relação ao contrato de seguro, não sendo raros os casos em que a
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nova seguradora nega cobertura se ficar constatada alguma moléstia adquirida
anteriormente, alegando doença pré-existente.
Com a novel legislação, as seguradoras não poderão impor limites de gastos
anuais ou para toda a vida do paciente nas apólices de seguro, como ocorria antes.
Do mesmo modo, todas as empresas devem oferecer aos segurados a
possibilidade de manter seus filhos como dependentes em seus planos de saúde até o
limite de vinte e seis anos de idade. Anteriormente à reforma, os filhos perdiam o
benefício automaticamente ao completar dezenove anos ou a partir da colação de
grau de nível superior.262
Ainda, nesta seara, até a reforma muitas seguradoras cobravam do cliente
50% de todos os procedimentos realizados a título de medicina preventiva.
Doravante, todos os procedimentos deverão ser incluídos nas apólices de seguro sem
nenhum custo adicional.
O segundo pilar de sustentação do sistema de seguros privados, o seguro
obrigatório ou individual mandate, que entrará em vigor em 2014, impõe que todos
aqueles não inscritos nos programas governamentais devam ter plano de saúde
contratados de empresas privadas, sob pena do pagamento de multa.
De acordo com essa determinação, as empresas que não fornecerem seguro
aos seus empregados também serão multadas. Empresas com mais de cinquenta
empregados e não oferecem cobertura médica serão multadas em US$ 2.000, por
trabalhador. As pequenas empresas estão isentas dessa obrigação, embora recebam
deduções fiscais para ajudá-las a pagar o seguro a seus empregados.263
O terceiro pilar de sustentação, essencial para a consecução dos objetivos da
reforma em comento, está consubstanciado nas subvenções estatais para o ingresso
de todas as pessoas no sistema, que serão disponibilizadas por intermédio do sistema
Exchange.
O sistema Exchange se apresenta como um novo mercado na área da saúde,
na medida em que, no âmbito dos estados-membros, propicia o exercício mais básico
da economia demandado pela lei de “oferta e procura”. Em outras palavras, permite
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a comparação e a liberdade de escolha para contratar planos e seguros de saúde
econômicos, favorecendo a livre concorrência.
Para fomentar a utilização do sistema Exchange, a lei determinou que as
subvenções estatais sejam concedidas apenas no mercado de seguros de saúde.264
Ademais, a lei obriga as empresas do ramo, a tornarem públicas as relações
financeiras que mantêm com hospitais, médicos e companhias farmacêuticas, com
vistas à transparência do sistema. Para tanto, prevê-se a criação de um instituto
responsável pela comparação da efetividade clínica dos tratamentos realizados.265
Além das mudanças nas contratações de seguros privados, a reforma não
descuidou dos programas públicos de governo. Nesse sentido, uma sensível
mudança será operada no programa Medicaid a partir do ano de 2014, para incluir no
sistema público todos os hipossuficientes do país. O primeiro efeito dessa medida é a
uniformização dos parâmetros para aferição e cálculo de hipossuficiência em todo o
país; o segundo alude à possibilidade de se concretizar uma maior inclusão e justiça
social em relação à saúde.266
Quanto ao Medicare, além da ampliação de alguns benefícios, as mudanças
empreendidas, como mencionado antes, visam melhorar a qualidade e a eficiência
dos serviços prestados pelo programa, e promover a sustentabilidade do sistema
como um todo.
A reforma, no entanto, não foi capaz de criar, ainda no campo saúde pública,
um seguro de saúde estatal. Depois de uma longa disputa no Congresso, os
democratas declinaram dessa opção ante o argumento de que competiria às
empresas privadas tal projeto. Portanto, o sistema de saúde continuará nas mãos das
empresas da iniciativa privada, que continuarão contratando com particulares,
detentores de planos ou seguros privados ou com os inscritos nos programas
governamentais.267
De acordo com a lei, a maior parte das medidas será implementada nos
próximos anos, inclusive as que dizem respeito a seguro obrigatório, subsídio estatal,
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não exclusão motivada por discriminações odiosas e ampliação do programa
Medicaid. Enquanto isso, pode-se dizer que o sistema de saúde norte-americano está
em fase de transição, com uma parte sendo regulada pela normatização antiga e
outra já sofrendo os efeitos das alterações legislativas.268
Pois bem. Depois de discorrer sobre os principais pontos da reforma
empreendida no sistema de saúde norte-americano, é chegado o momento de
identificar e analisar, quanto ao acesso aos serviços de saúde, especialmente o
princípio da universalidade, os efeitos da recém-aprovada Lei Obama no sistema de
saúde norte-americano. É o que se propõe na seção seguinte.

3.2 O PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDE E A REFORMA INTRODUZIDA PELA LEI
OBAMA

O anseio por uma reforma na saúde não é recente nos EUA. Essa batalha
vem sendo discutida desde o início do século XX.
Algumas pretéritas tentativas de reforma do sistema, resumidamente,
buscaram, em última análise, ampliar o número de indivíduos cobertos por alguma
espécie de seguro de saúde.
A propósito, em 1912, o presidente Theodore Roosevelt empreendeu
campanha para instaurar espécie de cobertura de saúde inspirada nas reformas
realizadas nos anos 1940 por Otto Von Bismarck na Alemanha, mas foi vencido por
seu adversário Woodrow Wilson, em uma segunda disputa pela Casa Branca. Em
1933, seu sobrinho, Franklin Delano Roosevelt, que lançou o New Deal, um programa
de recuperação da economia do país após a crise de 1929, projeta um sistema de
cobertura médica, mas a iniciativa foi rejeitada pela classe médica e não conseguiu
ser aprovada. Em 1945, seu sucessor, Harry Truman, propõe a adoção de uma
cobertura médica obrigatória, cujo projeto acaba bloqueado no Congresso. Em 1962,
o presidente John F. Kennedy propõe um sistema de cobertura médica para os
DAVIS, Karen; ABRAMS, Melinda; STREMIKIS, Kristof. How the Affordable Care Act will strengthen
the nation’s primary care foundation. New York: PubMed, 2011. Disponível em:
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21523495>. Acesso em: 01 set. 2012.
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idosos, que igualmente fracassa no Congresso. Em 1965, Lyndon Johnson consegue
finalmente promulgar dois programas de governo, o Medicaid para os pobres e o
Medicare, para maiores de sessenta anos e deficientes físicos. Em 1976, o ex-presidente
Jimmy Carter realiza uma campanha para instaurar um sistema de cobertura médica
universal, mas o projeto é adiado durante o seu mandato, marcado por dificuldades
econômicas. Em 1989, o Congresso derruba uma lei adotada dezoito meses antes,
com o apoio do então presidente Ronald Reagan, para permitir aos idosos escapar
dos altos custos resultantes de uma catástrofe financeira, em caso de doença grave.
Em 1994, o projeto de cobertura médica universal do ex-presidente Bill Clinton,
defendido por sua mulher Hillary, então secretária de Estado, também fracassa no
Congresso. Em 2006, Massachusetts tornou-se o primeiro estado norte-americano a
ter um mandato de seguro de saúde universal. Finalmente, em 2010, o Congresso
adota a iniciativa histórica do presidente Barack Obama, comum projeto que prevê
dar assistência médica a mais de 50 milhões de americanos sem cobertura de saúde.
A reforma não inclui um sistema de cobertura médica pública, como no Brasil, mas
obriga todas as pessoas a terem assistência médica ou a pagar uma multa de 2,5% de
suas rendas.269
Como se vê, a reforma do sistema de saúde norte-americano vem sendo
debatida nos EUA por longos anos. Esses debates sempre tiveram como foco a
diminuição dos custos governamentais com a saúde e um incremento da participação
do governo no sistema justo para proporcionar uma maior inclusão da população
sem acesso a cuidados mínimos de saúde.
Para alcançar este desiderato a Lei Obama atuou ampliando o programa
federal de saúde para os hipossuficientes, impondo novos impostos para os
detentores de capacidade econômica, proibiu as seguradoras privadas das práticas
odiosas como a rejeição de cobertura a clientes com doenças pré-existentes, criando o
individual mandate e concede subsídios à população para aquisição dos planos. 270

PRESSE, France. Reforma da saúde nos EUA é discutida desde 1900. 2010. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u710212.shtml>. Acesso em: 20 fev. 2013.
270 McDONOUGH, John E. Inside national health reform. California: University of California Press, 2011.
269

115

A prioridade da reforma, afirma Goldstein271, é estender, a partir de 2014, a
cobertura de saúde a uma considerável parcela da população até então excluída do
sistema, garantindo plano de saúde a 32 milhões de norte-americanos hoje
desassistidos.
Conforme demonstrado antes, o princípio da universalidade, em breve
caracterização, significa prestação de serviços de saúde a todos os cidadãos de uma
determinada nação. O papel do Estado seria o de fornecer, de alguma forma, serviços
e prestações de saúde para todos os membros de uma sociedade, com o objetivo de
prover proteção e melhorar as condições de vida da população.
Consta do Relatório Mundial de Saúde 272 , produzido pela Organização
Mundial de Saúde, que a Resolução 5.833 da Assembleia Mundial de Saúde de 2005
assevera que todos devem ter acesso a serviços de saúde sem a necessidade de
sacrifícios financeiros. Aponta três problemas fundamentais que, interligados,
limitam a aproximação dos países à cobertura universal.
O primeiro seria a disponibilidade de recursos, reconhecendo que nenhum
país, por mais rico que seja, conseguiu assegurar que todos seus habitantes tivessem
acesso a todas as tecnologias e intervenções necessárias a proporcionar a melhora das
condições de saúde e prolongamento da vida, padrão que equivaleria a um grau
máximo de universalidade.
O segundo seria a dependência excessiva dos pagamentos diretos por parte
do usuário no momento da utilização dos cuidados de saúde, incluídos pagamento
por medicamentos, taxas por consultas, procedimentos diagnósticos e terapêuticos
ou copagamentos, cosseguros ou franquias, em caso de seguro de saúde. Informa que
a obrigação de pagar diretamente pelos serviços utilizados no momento da
necessidade impede milhões de pessoas de receber os cuidados mínimos de saúde,
podendo resultar em sacrifícios financeiros e até mesmo o empobrecimento. Informa
que o único caminho para a redução da dependência dos pagamentos diretos para a
manutenção do sistema é o encorajamento pelos governos de abordagens de partilha
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de riscos e pré-pagamento, segundo as quais os indivíduos contribuiriam ao sistema
independentemente da condição de saúde ao longo da vida, garantindo sua
manutenção permanente, sendo este o método utilizado por todos os países que mais
se aproximam da cobertura universal de saúde.
O terceiro obstáculo à aproximação de uma cobertura universal, segundo o
Relatório, é o uso ineficiente e desigual dos recursos.
A OMS também identifica funções básicas dos programas de saúde pública,
incluindo: 273
a) prover liderança em temas críticos para a saúde e envolvimento em
parcerias onde a ação comum é necessária;
b) formulação de uma agenda de investigação e estimular a geração,
tradução e divulgação de conhecimentos valiosos;
c) estabelecer

normas

e

padrões,

promover

e

acompanhar

sua

implementação;
d) articular opções políticas éticas baseadas em evidências;
e) monitoramento da situação de saúde e avaliação das tendências de
saúde.
Dos termos do relatório extrai-se que o caminho para a cobertura universal
de saúde não é fácil, sendo necessário que os países angariem mais recursos
financeiros, reduzam a dependência dos pagamentos diretos para financiar os
serviços e prestações sanitárias e melhorem a eficiência e equidade na utilização dos
recursos.
Ainda de acordo com o Relatório Mundial da Saúde 274, o princípio da
universalidade na área da saúde, na maioria dos países, foi alcançado com a
implantação de um modelo misto de financiamento. Gerar receitas fiscais é a
principal fonte de financiamento, mas necessita ser complementado com
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contribuições específicas (que podem ser exigidas ao indivíduo e/ou empregador) ou
com a opção de pagamentos privados (diretamente pelo usuário ou mediante seguro
opcional) para serviços além daqueles cobertos pelo sistema público.
O relatório preceitua, ainda, que quase todos os sistemas europeus são
financiados mediante uma combinação de contribuições públicas e privadas. A
maioria dos sistemas de saúde universais são financiados principalmente por receitas
fiscais como é o exemplo de Portugal, Espanha, Dinamarca e Suécia, mas reconhece
que, apesar de a reforma instituída pelo presidente Barack Obama não abraçar os
princípios de universalidade advogados pelo Relatório, as reformas empreendidas,
que flexibilizam os limites de elegibilidade para o programa Medicaid, expandem a
cobertura suportada por fundos públicos a 20 milhões de pessoas anteriormente sem
nenhuma proteção em termos de saúde.275
Bispo Júnior e Messias276 comentam que, na França, o sistema de saúde é
denominado sistema de seguro público, com todos contribuindo de forma igualitária,
ou seja, há um financiamento compartilhado. Os serviços são prestados tanto em
unidades privadas como em públicas, porém, no primeiro caso, o paciente paga e
depois é reembolsado se contar com seguro, no sistema público, também paga uma
taxa para um conjunto de procedimentos. O sistema é considerado eficiente e tem um
tempo de espera considerado pequeno e, por isso, satisfatório. Na Inglaterra, desde
1948 existe o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que garante acesso
universal à saúde e conta com financiamento fiscal: é um modelo assistencial
regionalizado, operacionalizado com as autoridades distritais.
A reforma empreendida pela nova legislação em comento proporciona uma
ampliação importante no aspecto acesso aos cuidados de saúde por parte dos
residentes dos EUA, sinalizando que a característica da universalidade de acesso não
está ausente no sistema norte-americano, apesar de não ter a mesma abrangência
brasileira.
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O fornecimento de serviços e prestações de saúde pelo Estado pode ser
gratuito ou não, uma vez que os países são livres para normatizar a matéria e, em
decorrência disso, os sistemas de saúde vão se afastando ou se aproximando da
universalidade de cobertura.
A ausência de gratuidade do sistema de saúde norte-americano, por si só,
não lhe retira por completo a característica da universalidade, considerando que a
previsão oficial é a de que, após as implementações das medidas previstas na
reforma, mais de 90% da população norte-americana terá cobertura de saúde. Tal
particularidade pode ser um indicativo de que nos EUA o grau de acesso seja bem
mais reduzido, diante da exigência de rateio dos custos com o usuário, porém não
ausente.
Mais especialmente após a reforma, não obstante não seja o sistema de saúde
nem público nem gratuito, não se pode negar o importante passo dado rumo à
ampliação da cobertura de saúde, especialmente no que diz respeito aos
hipossuficientes.
Na interpretação de Connolly277, o presidente Back Obama conseguiu o que
nenhum outro presidente norte-americano alcançou ao longo da história dos EUA.
Goldstein278 também considera que, apesar de a lei não lutar pela completa
universalidade de cobertura, haja vista não serem gratuitos os serviços e as
prestações sanitárias, constitui o maior passo já dado em termos de ampliação da
cobertura de saúde no país, especialmente no que diz respeito aos hipossuficientes.
Afirma que se as reformas funcionarem como previsto, em seis anos 95% dos norteamericanos, incluindo os estrangeiros legalmente residentes, terão cobertura de
saúde, seja por meio de seguros saúdes, seja por meio de adesão aos programas
governamentais.
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McGillis 279 afirma que a lei mudará o sistema de saúde no país após a
implementação das principais medidas, sendo o primeiro instrumento na história a
possibilitar, de fato, cobertura de saúde a quase todos os norte-americanos.
Considerando-se que essa tarefa não está acabada, o Congressional Budged
Office estima que, em 2019, quando a reforma estiver completamente implementada,
ainda haverá 23,6 milhões de pessoas sem cobertura de saúde 280 , haja vista a
existência de grupos que, não obstante os esforços governamentais, ainda ficarão sem
uma mínima proteção, como analisado em capítulo anterior.
Não obstante a previsão realizada pelo Congressional Budged Office, o mesmo
estudo indica que sem a Lei Obama ou qualquer outra mudança no status quo,
haveria 56,9 milhões de pessoas sem cobertura, o que demonstra a potencialidade da
atual reforma para atingir o seu principal desiderato, que é a promoção de um
sistema mais universal de saúde. 281
O objetivo da Lei Obama é a implementação de um seguro que se torne mais
universal de forma contínua, acessível e sustentável para indivíduos, famílias e
sociedade, ao mesmo tempo equitativo, eficiente e eficaz.
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CONCLUSÃO

Findo o presente esforço de pesquisa, um primeiro apontamento que salta
alude aos exemplos de luta pelo poder entre o governo federal norte-americano e os
respectivos estados.
Nos EUA, o governo federal americano não tem a mesma estrutura
centralizada, tampouco exerce a influência que se vê no Brasil. Por esse motivo,
pode-se afirmar, as tentativas de implementação do princípio da universalidade de
saúde naquele país têm oscilado entre as esferas de governo estadual e federal.
Em se tratando de cuidados com a saúde, alguns estados-membros podem
ser considerados laboratórios das reformas sociais que, eventualmente, foram
implementadas em âmbito federal, como é o caso da legislação do Estado de
Massachusetts, que determina, desde o ano de 2006, a obrigatoriedade de todo
indivíduo possuir um seguro de saúde, com a concessão de subsídios para tanto,
tendo obtido com isso cobertura de saúde para 97% de seus habitantes. Esse foi o
modelo foi utilizado pela Lei Obama.
Assim, em 23 de março de 2010, foi editado o Affordable Care Act, pelo
presidente Barack Obama, cujo objetivo, entre outros, é conceder universalidade de
acesso aos serviços e prestações de saúde, ensejando uma maior atuação estatal no
sistema.
A reforma promovida pela Lei Obama previu complexo e abrangente modo
de financiamento de todo o sistema da saúde, impondo contribuições a todos,
ampliando com isso, de forma considerável, a parcela de financiamento estatal direto
ao sistema, a concessão de incentivos fiscais e subsídios, visando a diminuir os
grandes e históricos obstáculos à universalidade de cobertura.
Nessa perspectiva, as modificações da nova lei poderão revelar, com o passar
dos anos, a existência de um sistema de cuidados de saúde mais universal, capaz de
conceder a todos uma saúde mais acessível, garantindo uma cobertura abrangente e
igualitária de acesso para todos os procedimentos médicos necessários, sem aumento
da despesa global, resultado avesso a uma economia de orientação capitalista.
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Nessa trilha, considerando que o governo determinou a obrigação de o
indivíduo, com condições financeiras para tanto, contratar um seguro de saúde,
subsidiando-o para os mais carentes financeiramente, além da ampliação do Medicaid
a todos os considerados hipossuficientes, não se pode deixar de reconhecer que o
sistema, se bem gerido, poderá proporcionar grau bem maior de acesso do que antes
da lei era possível.
A novel legislação proporciona a ampliação de acesso aos cuidados de saúde,
especialmente

aos

hipossuficientes,

sinalizando

que

a

característica

da

universalidade de acesso foi perseguida pelo legislador, apesar de não configurada a
mesma abrangência do sistema brasileiro.
Obviamente, comparado ao brasileiro, dotado de verdadeira universalidade,
em razão de o acesso ao sistema de saúde ser público, único, gratuito e destinado a
todos, como abordado no início deste trabalho, o sistema de saúde norte-americano
pode ser considerado iníquo. No entanto, lançando um olhar do sistema para dentro
dele mesmo, será possível perceber o avanço que foi dado em termos de
universalidade de acesso.
Verifica-se, portanto, a possibilidade de existência de diferentes graus ou
coeficientes de acesso à saúde. No Brasil, poder-se-ia considerar existente grau alto
de acesso porque, entre outras características, ele vem acompanhado da gratuidade
dos serviços e prestações sanitárias, enquanto que, nos EUA, este grau é
consideravelmente reduzido, diante da exigência de rateio dos custos com o usuário.
De fato, a legislação norte-americana, apesar de não ter proporcionado um
sistema público e gratuito de saúde como o existente no Brasil, ampliou de forma
substancial e inédita no país as possibilidades de acesso aos cuidados de saúde,
contribuindo para a construção de um sistema mais justo e universal.
Como visto, a estimativa do governo é a de que a reforma proporcione
cobertura de saúde a 32 milhões de pessoas, hoje sem acesso aos cuidados
elementares de saúde. Esse é, pois, um passo inédito rumo à universalidade de
cobertura e maior justiça do sistema por iniciativa do governo federal dos EUA, pelas
linhas do Affordable Care Act – a nominada Lei Obama.
Tal disposição demosntra que o princípio da universalidade de acesso aos
cuidados de saúde provocou no sistema de saúde norte-americano efeitos fortes e
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definitivos, ainda que várias das medidas, de fato, ainda não tenham sido
implementadas.
Como parte considerável das mudanças revelam o reconhecimento do dever
do Estado na preservação do bem estar social e na garantia dos direitos fundamentais
do cidadão, como a ampliação do programa Medicaid, com vistas a incluir todos os
hipossuficientes, historicamente alijados do sistema, qualquer retrocesso nesta seara
é de difícil visualização. Mais do que um privilégio de quem pode pagar, a saúde nos
EUA vem adquirindo aos poucos a conotação de direito, ao menos no que diz
respeito à população mais carente.
O compromisso do Estado norte-americano com os direitos individuais em
termos de saúde está selado para usufruto das gerações futuras.
Talvez o país por suas origens históricas nunca alcance nível elevado de de
acesso aos cuidados de saúde, mas não se pode negar o grande avanço dado pelo
atual governo americano neste sentido.
A história sugere que um movimento de massa é significativo para fazer
valer os propósitos da ampla reforma de saúde a caminho. Para atingir esse
desiderato, será necessário um exercício intenso de liderança por parte do governo
federal dos EUA, na tentativa de guindar a proteção da saúde do povo. A sua
credibilidade será necessária tanto para apaziguar quanto para obstar interesses de
fundo capitalista, tão arraigados na economia do país.
Com essa empreitada também devem colaborar médicos, empresas,
seguradoras e outros profissionais de prestação de cuidados com a saúde, sem o que
será mais difícil concretizar as mudanças em favor da manutenção de Estado de bemestar social, ainda que minimanente.
Bem a propósito dessa assertiva é o ensinamento de Brandeis282: “If we would
guide by the light of reason, we must let our minds be bold”, o que pode ser traduzido
livremente como "se quisermos nos guiar pela luz da razão, devemos deixar nossas
mentes serem ousadas".
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Por último, uma grande síntese, na reforma da saúde em curso nos Estados
Unidos da América a luz da razão é clara: ampliação da cobertura de saúde por meio
de um sistema mais justo e inclusivo.
Não obstante o evidente avanço promovido pela reforma do sistema de
saúde norte-americano, notadamente quanto à ampliação do acesso aos serviços de
saúde proporcionados pelo governo aos hipossuficients econômicos, não se pode
olvidar que a universalidade propagada pela reforma da Lei Obama diz respeito ao
número de indivíduos alcançados por algum programa ou plano de saúde, seja ele
público ou privado. Na visão norte-americana, havendo alto percentual de
indivíduos detentores de cobertura de saúde, ainda que para tanto seja necessário,
como de fato é na maioria dos casos, uma contraprestação financeira, haverá
universalidade de acesso.
Assim, da sistemática norte-americana se extrai que, para a promoçnao de
maior justiça social no âmbito do sistema de saúde e controle dos gastos, os custos
devem ser por todos suportados, arcando com contribuições mais elevadas os
detentores de maior capacidade econômica, ou seja, aqueles que são obrigados a
contratar planos de saúde privados, sendo reservados os programas governamentais
gratuitos ou prestados a preços módicos apenas aos hipossuficinetes econômicos,
assim classificados de acordo com os parâmetros estatais.
Esse entendimento, não obstante vise à manutenção financeira do sistema,
não se coaduna com o ideal de universalidade propagado pela Organização Mundial
de Saúde, conforme visto acima.
Com efeito, a forma como elaborado o sistema de saúde norte-americano ao
longo dos anos evidencia deficiências de acesso da população em geral aos cuidados
médicos indispensáveis à manutenção de uma vida saudável, apresentando-se, não
obstante as importantes mudanças empreendidas pela reforma, ainda como um
sistema perverso.
A exemplo do que acontece no cenário brasileiro, para que um país se
aproxime da universalidade de cobertura em termos de saúde, inicialmente é
necessário que se distancie da saúde paga, custeada diretamente pelo usuário no
momento da utilização dos serviços sanitários. De fato, corolário indissociável da
universalidade no âmbito da saúde é a gratuidade no acesso aos serviços e
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prestações. Como abordado anteriormente, tal configuração é expressamente
atribuída à política pública instituída por meio do SUS.
A gratuidade de que se fala é a que garante que os serviços abarcados pelo
SUS sejam disponibilizados a toda a população, sem que se faça qualquer aferição da
capacidade econômica do usuário. Com a universalidade e a gratuidade associadas, a
política pública de saúde se afasta da “focalização”, segundo a qual o acesso aos bens
e serviços no sistema de saúde público deveria atender somente aos mais pobres,
proporcionando a todos, sem distinção.
A disparidade em termos de acesso aos serviços de saúde entre os dois
sistemas jurídico-políticos dos países mencionados concerne basicamente a: no Brasil,
o acesso à saúde é público, gratuito e previsto constitucionalmente; nos EUA, ao
contrário, é privado, remunerado e sem respaldo constitucional, o que causa
dificuldades de acesso à maioria dos indivíduos que, ao final, tiveram que ser
obrigados a contratar planos de saúde privados para terem cobertura de saúde,
demonstrando a ineficiência e falta de vontade política do Estado norte-americano
em providenciar saúde pública e gratuita a seus cidadãos.
Essa reflexão é importante, notadamente em se considerando a atual
discussão que envolve os rumos que o sistema de saúde deve seguir. Desde o ano
2000, os investimentos diretos da União na saúde vêm caindo em relação ao PIB
nacional e há propostas de fortalecimento do setor privado de planos de saúde,
consubstanciadas em desonerações fiscais para as seguradoras de saúde criarem
planos de saúde a preços populares.
A inclinação do governo federal parece ser o financiamento do setor privado
da saúde por meio de incentivos e subsídios fiscais, comprometendo os necessários
investimentos que devem ser feitos na área da saúde. Com efeito, o fortalecimento do
SUS mediante maior investimento é aspiração constante desde sua criação pela Carta
Magna de 1988 e o fortalecimento do setor privado, especialmente para que este
possa expandir suas raízes para a populaçnao mais carente, desacredita e enfraquece
o SUS, que vem experimentando sub-finaciamento em prol de parcerias do governo
federal com o setor privado.
As parcerias públicas com o setor privado e a intenção de reduzir impostos,
conceder subsídios e destinar recursos públicos para as operadoras de planos de
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saúde, sem o correspondente investimento direto no próprio Sistema Único de
Saúde, desmoraliza e fragiliza o SUS e tende a aproximar o sistema da lógica
perniciosa que sempre direcionou, por exemplo, o sistema de saúde norte-americano
e que pode gerar questionamentos veementes perante o judiciário brasileiro, tendo
em vista ser contundente a proteção aos direitos sociais pela Constituição da
República, dentre os quais encontra-se o direito à saúde.
O estudo deste sistema é útil sobretudo neste momento em que tais
propostas começam a ganhar espaço no cenário da saúde nacional, pois que, o
aumento dos incentivos à iniciativa privada no âmbito da saúde, relegando o SUS à
posição de esquecimento em termos de investimento e incentivo, significa admitir
que interesses políticos e econômicos de mercado decidam os rumos que a saúde
brasileira deve tomar, comprometendo o futuro do modelo de saúde pública e
gratuita, garantido pela Constituiçnao da República e pertencente a 190 milhões de
brasileiros, sem qualquer distinção.
Um olhar atento ao sistema norte-americano revela que as medidas
empreendidas pelo governo federal visam a aproximar aquele modelo privado de
saúde aos modelos que concedem maior universalidade de acesso, como acontece no
sistema brasileiro. Apesar de distante da saúde pública e gratuita, a reforma
empreendida no sistema norte-americano configura avanço rumo às aspirações da
Organização Mundial de Saúde, que é a universalidade de acesso.
Ao contrário, as pretensas modificações porpostas para o sistema nacional,
quais sejam, o fortalecimento pelo governo federal do setor privado em detrimento
dos investimentos no SUS, revela tendência de retrocesso do modelo nacional,
aspirado por tanto tempo e conquistado após tanto esforço de toda a sociedade
brasileira.
Assim, diante de tal constatação, atenção redobrada deve se ter quanto aos
rumos que se pretende sejam imprimidos ao sistema de saúde nacional, para que não
sejamos arrastados de volta a um passado não tão distante, como visto neste
trabalho, onde o Estado pouco cuidava ou investia na saúde pública, relegando à
iniciativa privada a operação neste setor. Devemos decidir, portanto, se o olhar e a
atenção lançados sobre o sistema devem mirar o passado enegrecido ou o futuro
promissor e luminoso que o constituinte originário alinhavou .
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