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RESUMO

O presente trabalho busca analisar o Sistema público de saúde Brasileiro pós
constituição de 88, bem como contextualizar historicamente a política de saúde no
Brasil, sua origem, mudanças no seu modelo de financiamento com ênfase nas
alterações causadas pela EC-29 seu impactos no sistema e, por fim, analisar
comparativamente o SUS com outros sistemas de proteção social. Apresenta os
diferentes sistemas de proteção social adotados pelos países. A proposta é
identificar e analisar as contradições do sistema brasileiro de saúde no decorrer do
tempo, que as reformas não significaram necessariamente avanços para o sistema.
Para se responder as questões, realizou-se uma revisão bibliográfica, pertinentes ao
tema, bem como análise de dados secundários de fontes diversas.
Palavras-chave: Saúde Pública. SUS. Financiamento. Proteção Social.
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1

INTRODUÇÃO
“Entender o „modelo político‟ do Brasil consiste, antes de mais nada, em
explicitar a forma estatal, a organização estatal, a ideologia do estado, as
políticas por ele engendradas. Ao fazê-lo, explicitam-se os que mandam,
os que são beneficiados, os que são excluídos e os que participam”
(CARDOSO, 1975).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como "um estado
de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e
enfermidades". Logo, a saúde é mais um valor comunitário do que individual. Está
integrada à seguridade social e trata-se de um direito fundamental da pessoa
humana que deve ser assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia
política ou condição socioeconômica (ALMEIDA GOUVEIA, 1960).
A seguridade social é parte da política social que garante direitos sociais
e acesso a serviços nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Visa
garantir atendimento a demandas da sociedade ou de uma classe como, por
exemplo, a dos trabalhadores. As bases pelas quais a seguridade se fundamenta
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação. (Constituição Federal 88)

Ou seja, o sistema de seguridade social, em seu conjunto, visa garantir
que o cidadão se sinta seguro e protegido ao longo de sua existência, provendo-lhe
a assistência e recursos necessários para os momentos de infortúnios. É a
segurança social, que proporciona segurança do indivíduo como parte integrante de
uma sociedade.
À luz do conceito de valor comunitário presente na CF de 1988, o Sistema
Único de Saúde institui-se com a finalidade de universalizar o acesso aos serviços
de saúde, reforçando o intuito de garantir a ampliação do sistema de proteção social,
amparo e bem estar dos trabalhadores.
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Entre os princípios técnicos do SUS destacam-se: saúde como direito,
universalidade do acesso, igualdade com equidade, integralidade, intersetorialidade,
direito à informação, autonomia das pessoas, ênfase na promoção e proteção à
saúde, sem prejuízo da recuperação. Entre os princípios organizacionais e
gerenciais:

gestor

único

em

cada

esfera

de

governo,

descentralização,

hierarquização, regionalização, financiado pelas três esferas de poder, controle
institucional e social.
Embora o SUS trouxesse consigo princípios norteados a partir de um
sistema de proteção social amplo, inspirado nas experiências europeias do Estado
de Bem Estar social (welfare State), esse foi introduzido num contexto político e
econômico de crise cuja predominância das políticas em todo o mundo apontavam
para a realização de ajustes recessivos e a redução do tamanho do Estado: o assim
chamado desmonte do welfare State ou ascensão da ideologia neoliberal1. As
proposições neoliberais demonstravam explicitamente o objetivo de redução da ação
estatal - sua ação mínima - mediante políticas de privatizações, desregulamentação
do mercado e cortes de gastos públicos.
Consequentemente, em 1989 o Consenso de Washington2 foi realizado
reaplicando os postulados ditos „ neoliberais igualmente nos países periféricos da
América Latina - até então pautados no modelo desenvolvimentista de substituição
de importações. As “novas políticas” ocorreram de forma drástica nesses países,
privatizando bens públicos, fragmentando direitos sociais e servindo aos interesses
das classes privilegiadas e detentoras do capital ao promover a concentração de
renda e a desvalorização dos movimentos de luta. (CORSI, 2002, p. 20)
Sendo assim, o estabelecimento da correlação entre a rota escolhida pelo
Brasil nas políticas de proteção social, particularmente da saúde, bem como no
1

O emprego da palavra em itálico se dá pelo fato de que, muitas vezes utiliza-se o termo
Neoliberalismo para caracterizar uma política de Estado mínimo. Todavia, entende-se aqui que esse
termo seja incompleto ou insuficiente para sintetizar o período, uma vez que o Estado não está sendo
pormenorizado nem atuando minimamente na economia, apenas, dados os desdobramentos
conjunturais e políticos do momento atual, mudou-se o foco das funções do Estado de modo que este
se configure sim como mínimo para o Social, mas muito forte e efetivo para garantia dos interesses
do Capital.
2
O CW partiu de uma reunião organizada por John Williamson, economista do Instituto Internacional
de Economia em novembro de 1989 com o propósito de traçar políticas estratégicas e reformas para
solucionar a crise nos países da América Latina. Esse espaço acabou ficando conhecido como marco
do neoliberalismo tendo em vista que todas as políticas e reformas definidas tinham como propósito
reduzir a ação do estado, abrindo espaço para novas formas de acumulação de capital privado.
Dentre as políticas consensualizadas estão: disciplina fiscal, câmbio e juros flexíveis, redução dos
gastos dos governos (reformas institucionais), abertura comercial e desregulamentação financeira,
entre outras. Para mais consultar: www.dhnet.org.br/direitos/direitosglobais/textos/consenso_w.htm
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desenvolvimento do capitalismo é uma forma de analisar os problemas e
dificuldades tanto na instalação quanto no fortalecimento e formas de financiamento
do SUS. O caminho feito pelo Brasil na contramão dos rumos que tomava o sistema
capitalista no mundo e com ele a maioria dos sistemas de proteção social foi um dos
entraves à concretização de um modelo de caráter universalista, como se pretendia
com a implantação do SUS, na Constituição de 1988 (CASTRO,2006).
O Sistema de saúde brasileiro apresenta problemas estruturais das mais
variadas formas, entre os quais, um dos gargalos fundamentais diz respeito às
formas de financiamento. É impossível que qualquer empreendimento dispense de
financiamento suficiente para ser promovido. Sem recursos financeiros não se
garantem instalações adequadas, equipamentos necessários, material de consumo
imprescindível e recursos humanos suficientes, e atendimento de qualidade.
Portanto, desde a sua criação, a implementação do SUS se dá em meio a
contradições e repleto de insuficiências no que diz respeito tanto ao volume de
recursos quanto à efetivação do programa tal como foi idealizado.
Behring (2008) indica a tendência de crescimento vegetativo no
financiamento da seguridade social, ou seja, se mantém estagnada em torno de
12% do PIB, que denota o que a autora chama de “ausência de saltos efetivos” no
que tange a alocação de recursos para a seguridade social. Com relação à evolução
da carga tributária no Brasil, tem-se um crescimento substancial, principalmente se
leva em conta que em 1947 a carga tributária brasileira representava 13,8% do PIB,
em 2013 esse percentual chegou a 35,7% do PIB. Contudo, esse crescimento não
resulta em crescimento real para o financiamento das políticas da seguridade social
e ainda por cima, recaí sobre os trabalhadores, seja através do imposto de renda na
fonte ou no consumo, portanto com uma carga tributária regressiva quem ganha
salário mínimo proporcionalmente paga mais impostos.
Apesar de serem asseguradas constitucionalmente, as fontes mínimas de
financiamento e o montante de recursos que garantiriam a estabilidade do sistema
de Seguridade Social brasileiro são insuficientes. Não bastasse isso, muitas vezes
os repasses legais mínimos são desrespeitados e prevalece-se a instabilidade de
receitas, uma vez que as receitas variam em conformidade com a arrecadação o
que contribui para a disputa entre as áreas da Seguridade Social (DAIN, 2005). É
importante esclarecer que estes recursos, embora assegurados, não garantem, por
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si só, a eficiência e eficácia das ações de saúde. Numa palavra: O fazer a coisa
certa, da forma correta.
O presente trabalho busca analisar o Sistema público de saúde Brasileiro
pós constituição de 88, bem como contextualizar historicamente a política de saúde
no Brasil, sua origem, mudanças no seu modelo de financiamento e, por fim,
analisar comparativamente o SUS com outros sistemas de proteção social.
O trabalho apresenta os tipos de proteção social, o conceito de
seguridade social, como ela é no Brasil e em outros países. Busca-se fazer um
resgate histórico do Sistema brasileiro de saúde desde seu início na era da
filantropia até chegar ao modelo atual, apresentar e entender as contradições do
SUS comparando com outros sistemas. A proposta é identificar e analisar as
contradições do sistema brasileiro de saúde no decorrer do tempo, que as reformas
não significaram necessariamente avanços para o sistema.
Para se responder as questões, realizou-se uma revisão bibliográfica,
pertinentes ao tema, bem como análise de dados secundários de fontes diversas.
O Trabalho se estrutura, além da introdução e referências bibliográtficas,
em mais seis seções: A seção 2 lista os objetivos e a terceira traz referências
teóricas e conceituais que dizem respeito ao Estado e à saúde, com destaque para a
apresentação dos sistemas de proteção social. Na seção 4 realizou-se um
levantamento histórico da saúde no Brasil e de como se deu seu financiamento e
estruturação no decorrer do tempo, com ênfase nas reformas na forma de
financiamento causadas pela EC29. A quinta apresenta de forma sumária os
sistemas de saúde dos EUA, França, Alemanha, Inglês, Reino Unido e Canadá. A
sexta seção faz uma sucinta análise comparativa desses sistemas com o sistema
brasileiro e, por fim, seguem algumas reflexões e considerações finais a respeito do
trabalho.

2

OBJETIVOS

O objetivo geral do presente trabalho é analisar o sistema de saúde
brasileiro, sua forma de financiamento, particularidades que inviabilizam a equidade,
qualidade dos serviços de maneira geral.
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Especificamente, os objetivos são:

1)

Correlacionar as funções do Estado às políticas de saúde;

2)

Descrever os diferentes sistemas de proteção social adotados pelos países;

3)

Estabelecer um contexto histórico na criação do SUS;

4)

Analisar o financiamento público da saúde no Brasil;

5)

Avaliar a forma de partilha e mudanças caudadas no financiamento da saúde
após a implementação da Emenda constitucional 29/2000;

6)

3

Comparar o Sistema Brasileiro com Sistemas de outros países.

ESTADO E SAÚDE

Uma análise satisfatória dos sistemas de proteção social precede de um
debate mais amplo em termos de Estado, enquanto nação. Sendo assim, antes de
avaliar a estrutura de financiamento dos serviços públicos e da saúde é necessário
ter em mente, pelo menos, quatro questões relevantes relacionadas à Economia do
Setor Público: O caráter (tamanho) do Estado, a estrutura de arrecadação, a política
de destinação do gasto público e, por fim, a atribuição das competências em suas
diversas esferas de gestão pública.
O tamanho do Estado está diretamente relacionado à capacidade de
pagamento e grau de intervenção do Estado na economia, ou seja, um país com alta
participação do Estado na manutenção da atividade econômica é dito como grande,
enquanto aqueles em que os governos despendem poucos esforços para garantir a
estabilidade macroeconômica e o bem-estar da população é considerado pequeno
(REZENDE, 2001).
Outro aspecto a ser considerado é o sistema de arrecadação do governo
cujo mesmo varia de acordo com o tamanho do Estado. Assim, podemos inferir que
países com sistemas de proteção social mais abrangentes necessitam de uma carga
tributária maior, enquanto nações que optam por um sistema focado na livre
iniciativa e provisão dos bens e serviços através da iniciativa privada, não
necessitam cobrar altos impostos, uma vez que a cobertura pública se reduz ao
mínimo a participação do Estado.
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Essa lógica contribui também para explicar a forma pela qual os governos
gastam os seus recursos, isto é, uma vez que arrecadam pouco, devem gastar
pouco e, por conseguinte, mantém (ou deveria) uma despesa baixa para sustentar o
aparelho público. Portanto, é plausível afirmar que, em tese, a carga tributária está
diretamente relacionada às obrigações atribuídas ao Estado e defender a redução
nos impostos significa, ainda que indiretamente, assumir que os governos terão
menos para despender com a população e, por conseguinte, a cobertura do Estado
se reduzirá.
Quanto à forma como os recursos e as competências do Estado são
partilhadas entre as três esferas de governo (municipal, estadual e federal) pode-se
dizer que no Federalismo do Brasil, como veremos no decorrer do trabalho cabe
principalmente aos munícipios grande parcela de responsabilidade da execução dos
serviços principalmente na saúde e uma parcela menor de recursos em relação as
outras esferas de governo.
Isso, por sua vez, traz implicações tanto positivas quanto negativas. Ao
descentralizar os serviços possibilitam-se otimizações de recursos e maior
adaptabilidade à realidade local do que políticas verticalizadas com rubricas
específicas. Por outro lado, municípios carentes e de baixa arrecadação não dispõe
de recursos para atender suficientemente toda a demanda, gerando desequilíbrios e
desigualdades no atendimento.
Enfim, por mais que haja críticas quanto ao pagamento de tributos, a
ineficiência ou omissão do Estado em certas questões, há de se reconhecer que o
poder público exerce uma participação ativa na economia da maioria dos países no
mundo. Nas palavras do Nobel em economia, Joseph Stiglitz:
“Do nascimento à morte, nossas vidas são afetadas de inúmeras
maneiras pelas atividades do governo. Nascemos em hospitais
subsidiados, quando não públicos... Muitos de nós recebemos uma
educação pública... Virtualmente todos nós, em algum momento de
nossas vidas, recebemos dinheiro do governo, como crianças – por
exemplo, através de bolsas de estudo –; como adultos, se estamos
desempregados ou incapacitados; ou como aposentados; e todos
nós nos beneficiamos do serviço público” (STIGLITZ, 2008).

A teoria por traz dessas questões levantadas acima se refere à existência
de situações em que o mercado, por si só, é incapaz de prover todos os bens e
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serviços demandados pela sociedade, seja por um problema de ineficiência ou
insuficiência. Diante disso, o Estado intervém garantindo bens e serviços públicos ou
regula a economia, a fim de melhorar os níveis de bem estar da sociedade. A esta
teoria dá-se o nome de Falhas de Mercado (GIAMBIAGI E ALÉM, 2011). Contudo há
de se considerar que o grau de participação do Estado nos serviços públicos vai
além da oferta de serviços por parte do mercado, depende da forma pela qual os
governos conduzem seus governos, bem como nos direitos e deveres do Estado
perante as leis.
Segundo Castro (2006), para entender a evolução do papel reservado ao
Estado ao longo do século XX e início do atual, é preciso compreender não apenas
como se dão as transformações e crises vividas pelo capitalismo, mas também a
relação, ainda que contraditória, entre Estado e mercado. Ou seja, deve-se levar em
consideração aspectos teóricos e políticos capazes de explicar os movimentos de
expansão e retração da atividade pública ao longo da história.
Nesse sentido há, basicamente, duas visões distintas quanto à
participação do Estado na economia: uma a clássica (denominada atualmente como
Neoliberal) que defende o mínimo possível de intervenção governamental, deixando
os desequilíbrios temporários e a maior parte das questões sociais a cargo das livres
forças do mercado. A outra é a Keynesiana cuja orientação o Estado é o grande
motor da economia e dos gastos sociais.
A visão clássica ou liberal advém do pensamento de Adam Smith e foi
hegemônica até o final da década de 20. O Estado era considerado desnecessário
ou aceito em suas estritas funções de polícia e guardião da propriedade privada e
dos contratos. A crise de 29 criou um ponto de inflexão na economia, uma vez que
os países entraram em depressão e não conseguiam restabelecer o horizonte de
crescimento, pois as empresas correspondiam às péssimas condições do mercado
demitindo mais e, assim, a crise se aprofundava. Nesse período emergem as ideias
de John Maynard Keynes que começou a visualizar a economia pela ótica da
demanda (consumo) e trouxe à tona o debate sobre o papel a ser desempenhado
pelo Estado como gerador de empregos e como condutor do crescimento dos países
(BRUE, 2005).
Segundo Briggs (1961), o Estado, através do seu poder organizado (os
governos), é usado no sentido de modificar o jogo das forças de mercado no mínimo
em três direções: primeiro, para garantir aos indivíduos e famílias uma renda mínima
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independentemente do valor de mercado de suas propriedades; segundo, reduzindo
a insegurança dos indivíduos e famílias frente às contingências sociais relativas a
doença, velhice e desemprego e; terceiro, assegurando que sejam oferecidos
serviços sociais a todos os cidadãos.
Levando em consideração esses aspectos, percebe-se que, somente
posteriormente as ideias intervencionistas de Keynes, o Estado passou a cumprir o
papel de minimizar os problemas provocados pelo mercado e pode ser atribuído à
teoria Keynesiana pelo menos, duas dessas três questões levantadas por Briggs
(1961). Isso porque teóricos neoclássicos como o Nobel Milton Friedman passou a
defender a criação de políticas governamentais que garantissem uma renda mínima
à população como forma de inserção dessas no sistema de consumo. Essa proposta
ficou conhecida como Imposto de Renda Negativo e, no Brasil, essa ideia foi
remodelada e proposta como política pública pelo Senador Eduardo Suplicy sob a
denominação de Projeto de Renda Mínima. (SUPLICY e BUARQUE, 1997)
Portanto, é a partir da década de 30, sobretudo depois da II Guerra, que o
setor público passou a ter maior importância para a condução das economias e da
vida das pessoas, dando início um período de fortalecimento dos Estados Nacionais
e dos sistemas de proteção social.
De acordo com Castro (2006) o processo de acumulação capitalista vive
sua fase áurea de meados dos anos 40 até meado dos anos 70. Nesse período é
quando ocorre o há maior intervenção do Estado, dando suporte à industrialização,
como nos países periféricos por meio dos sistemas de proteção social, oferecendo
amparo à classe trabalhadora e, com isso, atendendo às demandas do capitalismo
nos países centrais.
Onde a inserção no capitalismo deu-se de forma tardia, como no Brasil,
por exemplo, a necessidade de uma industrialização fez com que o Estado, além de
prestador de serviços públicos, atuasse fortemente em infraestrutura e ampliação da
produção bens. O Welfare State ali presente possui uma abrangência extensa,
definindo para si um papel atuante e visando a promoção do bem-estar da
população como um todo, mostrando não haver incompatibilidade entre as políticas
de proteção social e a defesa do capitalismo, conforme as orientações Keynesianas.
Feitas tais considerações, passar-se-á ao conteúdo que trata sobre o
tamanho do Estado, seu papel na formação dos sistemas de proteção social e
amplitude da cobertura dos serviços de Saúde Pública, a fim de dar sustentação às

21

comparações dos sistemas de saúde de países com diferentes concepções quanto a
necessidade de participação do estado nas políticas sociais e na saúde que serão
realizadas no item 7.1 do presente trabalho.
Segundo Penteado Filho (1996), as relações público-privado nas políticas
sociais podem ser encaradas a partir de dois pontos de vista: um pelos movimentos
com relação ao grau de universalidade no atendimento dos serviços sociais e outro
por verificar a repartição de tarefas entre o setor estatal e as empresas privadas. É
justamente sobre esse último aspecto de confrontação entre Estado e mercado que
se situa o debate em torno dos modelos de Sistemas de proteção social.
3.1

Os diferentes Sistemas de Proteção Social
Segundo Titmuss (1958 APUD Castro, 2006), os sistemas de proteção

social refletem os valores de uma sociedade e surgem como frutos do processo de
desenvolvimento Pós-Guerras, ou seja, no bojo do Estado de Bem-Estar Social
(Welfare State) e podem ser tipificados como: Modelo Residual ou de Predominância
de Mercado; Modelo Industrial Performático ou de Seguros Sociais Obrigatórios e
Modelo Redistributivo ou de Dominância Estatal.

3.1.1 Sistema residual ou de predominância do Mercado (residual welfare system of
social policy)
Este modelo de sistema de proteção social está baseado na perspectiva
de mercado como o locus próprio da distribuição, gerando uma prevalência do setor
privado no atendimento das demandas tanto de previdência social como de saúde.
Nesse modelo o papel desempenhado pelo Estado é residual, cabendo a ele o
atendimento de segmentos sociais os quais o mercado impôs uma incapacidade de
acesso aos canais por ele disponibilizados. Os principais países que adotam esse
modelo são Austrália, Suíça e Estados Unidos (CATRO, 2006).
Tem como características principais o financiamento predominantemente
privado,

empresas

seguradoras

como

mediadores

coletivos,

prestação

desempenhada por prestadores privados, escolha da empresa prestadora feita pelo
cidadão pagante e regulação delegada ao mercado, desresponsabilizando, portanto,
o Estado da realização de políticas sociais (BISPO Jr. e MESSIAS, 2005).
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Titmuss ressalta que esta formulação está baseada na premissa de que
existem dois canais “naturais” através dos quais as necessidades dos indivíduos são
apropriadamente atendidas - o mercado privado e a família. Quando falham esses
dois, caberia às instituições do bem-estar supri-las temporariamente (TITMUSS,
1974 APUD CASTRO, 2006).

3.1.2 Modelo Performático-Industrial (industrial achievement performance model of
social policy)
Segundo Fleury e Ouverney (2008) esse modelo foi implantado por
Bismarck, na Alemanha e tem como característica central a cobertura de grupos
ocupacionais por meio de uma relação contratual focada no mérito, ou seja, a
cobertura está relacionada à contribuição dos trabalhadores ao Seguro social.
Conjuga-se

como

um

modelo

tripartite

de

financiamento

sustentado

por

empregadores, trabalhadores e o Estado. É mantido por contribuições iguais de
patrões e empregados, incidentes sobre a folha de pagamento tal como ocorre com
o INSS no Brasil e o Estado se responsabiliza pela assistência aos trabalhadores
desempregados (BISPO Jr. e MESSIAS, 2005).
Ao contrário do sistema de dominância de mercado, assegura à
população um nível de assistência independente do poder de compra dos cidadãos
o que lhe dá certa margem para redistribuição entre os participantes do sistema.
(BISPO Jr. e MESSIAS, 2005). Contudo, caracteriza-se por vincular a ação protetora
do Estado ao desempenho dos grupos protegidos com foco no contribuinte, logo, o
trabalhador merece porque contribuiu para a riqueza nacional e/ou consegue
inserção no cenário social legítimo, tem direito a benefícios diferenciados conforme o
trabalho, o status, a capacidade de pressão e etc. Alemanha, Áustria e França estão
entre os países que adotam esse padrão estrutural de políticas sociais (VIANNA,
2000, p.24).

Complementarmente, Reis e Peruzzo (2002) destacam que “as

pessoas devem estar em condições de resolver suas próprias necessidades com
base em seu trabalho, em seu mérito, no desempenho profissional e na sua
produtividade. A função das políticas sociais é de intervirem apenas parcialmente,
complementando e corrigindo as ações alocativas do mercado e das instituições
econômicas” (REIS e PERUZZO, 2002. p5).
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3.1.3 O Modelo Redistributivo (redistibutive model of social policy)
Este modelo de sistema de proteção social está baseado no padrão
socialdemocrata do Welfare State e foi criado no Reino Unido na década de 50
através do Plano Beverdige cuja proposta incluía um sistema nacional de saúde
alicerçado nos princípios da universalidade e eqüidade social e geográfica, gestão
democrática e planejamento das ações de saúde (BISPO Jr. e MESSIAS, 2005).
Nesse modelo o Estado tem papel central no financiamento e provisão
dos serviços por reconhecer que o sistema capitalista provoca desigualdades não
solucionáveis pela ação autorreguladora do mercado. Sob essa visão, a sociedade
assume usufruir os benefícios do sistema, mas também partilhar as mazelas
advindas de seu desenvolvimento. Foi adotado em diversos países que buscaram
efetivar as políticas do Estado de Bem-Estar Social, entre eles Suécia, Noruega,
Canadá, Dinamarca e Reino Unido (VIANNA, 2000). Nesse caso o foco é ampliado
ao cidadão e não apenas ao contribuinte, como no caso do Modelo Performático,
uma vez que o Estado se responsabiliza pela saúde dos seus cidadãos sem reincidir
tributos específicos para financiamento do sistema, entendendo-a como direito de
cidadania e não como relação de consumo (REIS E PERUZZO, 2002).
Em suma, pode-se dizer que o modelo residual de política social
reconhece a supremacia do mercado e delega ao setor público a responsabilidade
pela inclusão ou tutela dos inaptos para prover suas próprias necessidades
(TITMUS, 1974 APUD CASTRO 2006). Já o modelo Redistributivo caracteriza-se
pelo caráter solidário, desvinculando os direitos sociais do mercado, ou seja,
tratando-os como dever do Estado (ESPING-ANDERSEN, G., 1987). Por fim, Castro
(2006) destaca que no sistema Meritocrático ou Perfomático-Industrial é limitado
quanto ao aspecto solidário evidenciado no modelo Redistributivo, pois está focado
no contribuinte e não no cidadão. Apesar do ônus estatal, nesse caso, ser inferior ao
do modelo Redistributivo, Bispo Jr. e Messias (2005) destacam que o sistema
Performático só é eficiente em nações cujo índice de desemprego é baixo o
suficiente para não comprometer o acesso dos cidadãos e evitar um alto gasto do
Estado com o financiamento do seguro aos trabalhadores desempregados.
Também não se pode deixar de mencionar que, após as diversas crises
ocorridas entre as décadas de 70 e 80, houve uma nova reviravolta no âmbito
econômico e político de modo que as visões liberalizantes vieram à tona sob a
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justificativa de que a lógica interventora e protetora do Estado tornou o sistema
demasiadamente oneroso. Complementarmente, Dain (2000) afirma que a onda
Neoliberal que reacendeu com o Governo Reagan nos Estados Unidos e
especialmente com o Governo Conservador de Margareth Thatcher, na Inglaterra,
impôs modificações nos sistemas previdenciários e de saúde.
A partir daí, ao longo dos anos 90‟s e até hoje, os países desenvolvidos
têm passado por diversas reformas e concessões em prol da iniciativa privada e/ou
da redução dos gastos públicos.
Nas palavras de Castro (2006):
“Tanto nos países desenvolvidos como naqueles em
desenvolvimento, este processo de liberação do mercado e de
privatização conduziu a um processo de desmonte do sistema
de Seguridade Social, abrindo espaço para a expansão da
iniciativa privada em setores como a Saúde, a previdência, a
educação e até mesmo a assistência social” (CASTRO, 2006.
p.57)

Por outro lado, dada a impossibilidade do mercado na promoção de
equidade e acesso generalizado a bens e serviços, independentemente do sistema
de saúde vigente em cada país, reforça-se a necessidade do Estado como
mantenedor de direitos básicos para além dos interesses econômicos e do mercado.
Em outras palavras, mesmo em países com sistemas majoritariamente privados, o
Estado não pode deixar o funcionamento desse ser gerido sob as mesmas regras
existentes para os demais mercados.

4

HISTÓRICO DA ESTRUTURA E FINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA NO
BRASIL
Após estudo da relação entre Estado e saúde buscar-se-á analisar a

história da política de saúde, bem como a evolução do sistema de financiamento da
saúde pública brasileira até chegar ao modelo atual instituído após a criação do
Sistema Único de Saúde, o SUS. Para análise deste percurso, tratar-se-á sobre as
práticas de assistência e fontes de arrecadação de recursos para a saúde ao longo
da história até se chegar à implementação das leis que configuram o Sistema de
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Proteção Social brasileiro, bem como sua forma de financiamento. Posteriormente,
serão levantados alguns dados sobre a estrutura de saúde no Brasil a fim de
comparar o sistema brasileiro com o de outros países e assim, poder tecer algumas
inferências a respeito do funcionamento do SUS e da estrutura de financiamento da
saúde brasileira.

4.1

Histórico da estrutura e financiamento da saúde no Brasil: período Pré-SUS

Neste tópico far-se-á uma abordagem histórica da política de saúde no
país, a fim de se analisar a evolução estrutural, bem como o processo de
constituição do sistema de proteção social brasileiro.
Reis e Peruzzo (2002) sumarizaram o histórico de formação/condução do
Sistema de Proteção Social brasileiro em sete grandes períodos que acompanham
os processos de modernização das bases produtiva e o estabelecimento do perfil de
regulação político social, ou seja, acompanham as diferentes perspectivas
estruturadas nos âmbitos econômico e político nacional e internacional. Esses
períodos podem ser visualizados a partir do quadro, a seguir:

Figura 1 – Síntese da periodização
Fonte: Draibe (1993) e Pereira (2000) APUD Reis e Peruzzo (2002).
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Conforme apresentado no quadro I, os autores destacam a existência de
uma relação estreita entre a condução das políticas econômicas e as trajetórias
institucionais e políticas implementadas pelo Estado na área da Saúde, denotando,
portanto, um caráter social e histórico como condicionantes às mudanças ocorridas
nas atividades relacionadas ao setor público (PAIM, 2008). Tomando como
referência tal sistematização buscaremos a seguir, analisar a estrutura do sistema
de saúde brasileiro nas suas diferentes fases sob essa perspectiva histórica
relacionada às condicionantes econômicas e sociais de cada período.
Segundo Carvalho (2008), o financiamento da saúde no Brasil tem início
na solidariedade filantrópica trazida pelos jesuítas. Eles eram treinados em Portugal
para prestarem assistência social e de saúde à população nativa, constituindo-se
como os primeiros Agentes Comunitários de Saúde no Brasil.
Basicamente, pode-se dizer que, antes de 30 havia pouca intervenção do
estado nas políticas sociais e, em função da atividade econômica agroexportadora, a
política pública de saúde se limitava a ações de saneamento relacionadas ao meio
ambiente, tais como controle de agentes transmissores de doenças (mosquitos,
roedores, etc) e de proteção individual como vacinas, padrões de higiene e
isolamento contra as doenças infecto-contagiosas (HEIMANN e KAYANO, 2006).
Por volta de 1800 começam-se a construir os primeiros hospitais públicos,
mas somente no século XX, com o surgimento do sistema previdenciário, é que
passou a haver, de fato, uma fonte de recursos específicos para a saúde. Isso
porque as caixas previdenciárias, além de garantir as pensões e aposentarias aos
trabalhadores registrados em carteira mediante desconto em folha salarial, também
cobriam benefícios em saúde aos contribuintes (CARVALHO, 2008).
Pode-se dizer que o histórico de financiamento da saúde se confunde
com o previdenciário. Isso porque, mais especificamente, assistência médica sempre
esteve incorporada entre os benefícios cobertos por esses sistemas de proteção,
que ao passar do tempo evoluiu para a lógica da Seguridade Social ao incorporar a
tríade previdência, assistência médica e assistência social 3.

3

A Seguridade Social pode ser caracterizada como um sistema de proteção social que 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” conforme previsto no art. 194 da CF/88, (BRASIL, 1988).
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Nas primeiras décadas do século XX há um marco importante para a
orientação das políticas de saúde no Brasil: a criação das Caixas de Aposentadorias
e Pensões (CAP‟s), estabelecendo o primeiro sistema previdenciário brasileiro. As
CAP‟s eram sociedades civis, organizadas por empresas e com financiamento
tripartite entre, governo federal, empresas e trabalhadores. Contudo, segundo Braga
e Paula (1981), a qualidade e a quantidade dos serviços ofertados eram
diferenciados em função do porte das empresas e do nível salarial de seus
empregados, restringindo o acesso apenas às empresas maiores, ou melhor,
estruturadas.
Luz (1991) pondera ainda que as Caixas se limitavam às atividades
ligadas à exportação e ao comércio (ferroviárias, marítimas e bancárias), como
estímulo à implementação das políticas de desenvolvimento no Brasil, logo,
acabaram gerando iniquidades e desprovendo muitas pessoas do acesso às
mesmas.
As primeiras configurações de políticas sociais definidas pelo estado
brasileiro aparecem concomitantemente às transformações políticas e econômicas
decorrentes da alteração das bases produtivas da economia agroexportadora para
urbano-industrial ocorrida a partir dos anos 30 (REIS e PERUZZO, 2002). A partir de
1930, com o desenvolvimento da industrialização, a acumulação de capital dependia
de trabalhadores saudáveis e o movimento operário reivindicava benefícios sociais e
melhorias nas condições de trabalho. A resposta do Estado foi a formulação de uma
política pública de saúde com oferta de assistência médica exclusiva aos
trabalhadores registrados

e

seus

familiares,

por

meio

dos

Institutos

Aposentadorias e Pensões (IAP‟s), estrutura que incorporou as CAP‟s.

de
Às

gestantes, crianças e portadores de doenças contagiosas como a tuberculose e a
hanseníase, o Estado fornecia assistência através de programas específicos com
abrangência até àqueles que não estavam inseridos nos IAP‟s (HEIMANN e
KAYANO, 2006).
A pergunta que vêm a cabeça nesse instante é: e os demais
trabalhadores sem vínculo empregatício como camponeses e trabalhadores
informais ou sem oportunidades no mercado de trabalho, como ficavam?
Nesse período a população trabalhadora do campo, os pobres da cidade
e outras pessoas que não estavam cobertas pelo sistema tinham de se submeter às
ações filantrópicas de assistência médica promovidas por entidades religiosas e
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beneficentes. Nas palavras de Gerschman e Santos (2006 p.180) “o setor caritativo,
por meio das Misericórdias, assumia o cuidado dos pobres, e a medicina liberal
ocupava-se daqueles que podiam pagar”.
Na década de 30 é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, o
qual teve como uma de suas funções estruturar uma política de saúde pública que
atendesse a população que não se encontrava coberta pela medicina previdenciária.
Apesar de tal missão, a referida política, emanada na época, não se constituiu
enquanto dever do Estado, como ocorria com a participação efetiva do governo
federal no financiamento das CAP‟s e, posteriormente dos IAP‟s. O benefício
concedido pelo Estado limitou-se a projetos com abrangência aquém da demanda
(FONSECA, 2006).
Entretanto, mesmo com as limitações de um sistema restrito a um público
específico e minoritário no Brasil (vale lembrar que o número de empregos era
limitado e o de registros de trabalho menores ainda), os IAP‟s representaram a
consolidação de uma política de seguridade social (previdência e saúde) sob maior
controle estatal e tentativa de homogeneização desses serviços.
Os IAP‟s diferiam das antigas CAP‟s, pois passaram a ser organizados
por categorias profissionais, não mais por empresas (SILVA, 1996). A gestão dos
seguros também foi modificada. Ao contrário das CAP‟s que eram geridas por um
colegiado de empregados e empregadores, os IAP‟s ficaram sob direção do Estado
e assessorado por um colegiado sem poder deliberativo escolhido pelos sindicatos
credenciados (COHN e ELIAS, 1996).
Os recursos eram arrecadados mediante desconto salarial compulsório,
para criar um fundo para pagar os benefícios, aposentadorias e pensões. Portanto,
os IAP‟s mantinham uma estrutura de financiamento tripartite contando com a
contribuição do trabalhador, das empresas e também do Estado.
Mas, apesar dos avanços, os IAP‟s não eliminaram as iniquidades
contidas nas CAP‟s, pois, além de não eliminar as diferenças nos benefícios de
acordo com a categoria dos serviços e nível de renda dos trabalhadores, os serviços
oferecidos se localizavam, geralmente, nas capitais ou, mais especificamente, nos
grandes centros da região sudeste, prejudicando, portanto, os demais contribuintes
espalhados por todo o território nacional (CARVALHO, 2008). Desta forma,
trabalhadores com contribuições similares podiam receber benefícios diferenciados,
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ferindo, portanto, um princípio importante na condução das políticas públicas: a
equidade.
O princípio da equidade está diretamente relacionado à noção de justiça
social e advoga que, do ponto de vista da arrecadação, os contribuintes devem ser
onerado (através de tributos) com uma parcela justa e condizente com sua
capacidade de pagamento (geralmente renda ou patrimônio), de modo que,
trabalhadores com rendimentos similares devem pagar quantias iguais e à medida
que se alteram as faixas de renda, o montante a ser cobrado também deve variar,
cobrando mais daqueles com maior capacidade de pagamento. Do ponto de vista
dos benefícios, esse princípio está relacionado à garantia de que não haverá
discriminação quanto ao atendimento a diferentes segmentos sociais e mais ainda
coloca ao Estado o papel de agente mantenedor de direitos à cidadania e de
amenizar as diferenças sociais.
Esse fato gerador de iniquidades não está estritamente relacionado à
condução das políticas de proteção social, mas ao caráter desenvolvimentista
determinado no plano econômico da época. Não por acaso, as desigualdades
sociais não se reduziram durante todo o período de crescimento e industrialização,
ao apresentar sinais de declínio somente a partir de 2000 (BARROS, et al. 2006).
Nas políticas sociais, o princípio da equidade e a garantia de acesso a
todos os cidadãos só aparecem com a criação do SUS, contudo, a satisfação
desses princípios ainda esbarra em dificuldades práticas que serão analisadas em
momento posterior.
Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Fonseca (2005) admite que,
durante o Estado Novo (1937-1945), embora o projeto político-ideológico do
Executivo Federal incorporasse a prestação de serviços públicos de saúde para toda
a população, as ações públicas cobriam apenas os setores que demandavam um
investimento estratégico dentro daquele modelo específico de projeto de Estado.
Portanto, a noção de direito social e a universalização são tratadas como questões
distintas.
Diante das desigualdades geradas pelos modelos de proteção social
adotados até então, da demanda crescente por parte da sociedade, das mudanças
institucionais, políticas e econômicas que vinham ocorrendo no país, bem como do
agravamento da situação financeira dos IAP‟s, em 1967 ocorre a unificação dos
IAP‟s, através da criação do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Ocorre
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a universalização dos serviços de saúde, para trabalhadores de carteira profissional
assinada (PENTEADO FILHO, 1966).
Parte do agravamento financeiro dos IAP‟s pode ser explicado pelo fato
de que, quando criados, os recursos dos Institutos eram abundantes, uma vez que o
montante de contribuintes era bem superior ao de benefícios e segundo Carvalho
(2008), ao invés dessas receitas serem capitalizadas e utilizados exclusivamente
para manter ou até expandir a estrutura previdenciária e de assistência médica,
foram apropriadas pelo Estado para realização de investimentos em obras
governamentais sem reembolso, ocasionando, portanto, problemas de solvência em
decorrência do aumento crescente das despesas médicas e previdenciárias à
medida que os contribuintes foram aposentando e passando a recorrer mais aos
benefícios dos IAP‟s. Tal fato também ajuda a entender parte do problema
previdenciário atual.
O INPS mantinha a mesma estrutura de financiamento dos IAP‟s
baseados nos descontos salariais em folha de pagamento, somado de subsídios e
projetos

paralelos

providenciados

pelo

Estado.

Para

Bahia

(2005

APUD

GERSCHMAN e SANTOS, 2006), a unificação da Previdência, em 1967, configurou
uma tentativa de mudança de trajetória na política de saúde, acabando com os
benefícios diferenciados por categoria ocupacional e centralizando os recursos na
Previdência. Por outro lado, os grupos médicos (convênios privados firmados com
empresas) que foram sendo criados com a finalidade de prestar serviços médicos
aos funcionários das empresas que os contratavam foram se expandindo, a medida
que o Estado não conseguia atender à demanda derivada da ampliação da
cobertura do sistema. Exemplo disso é que, em 1960, 62,1 % dos hospitais já eram
privados e 14,4% desses operavam com fins lucrativos (BRAGA e PAULA, 1981).
Além disso, os próprios governos, na tentativa de ampliar o acesso dos
beneficiários do sistema, foram aumentando gradativamente os repasses de
recursos e linhas de financiamento para as iniciativas privadas (COHN e ELIAS,
1996). Sendo assim, a política de saúde nas décadas de 1970 e 1980 se divide em
dois atores: o provedor empresarial privado com e sem fins de lucro; e o pagador
Estado, representado pela forte burocracia centralizada (HOCHMAN, 1992, APUD
GERSCHMAN e SANTOS, 2006).
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Portanto, em função do desenho institucional e organizacional decorrente
da criação do INPS (e posteriormente do INAMPS 4) e da universalização dos
serviços, os antigos beneficiários dos IAP‟s passaram a competir por acesso a
serviços de saúde com uma base maior de usuários, de modo que, a superposição
de uma proposta universalizante a um sistema previdenciário corporativo gerou
sobrecarga no sistema, escancarando um problema de insuficiência por parte do
atendimento público e provocando insatisfações por parte dos trabalhadores. Isso,
por sua vez, favoreceu a migração de trabalhadores para os seguros privados de
saúde (FAVERET FILHO e OLIVEIRA, 1990).
Vale destacar que, no plano econômico estabeleceu-se, sobretudo a partir
de 73, uma grave crise mundial de financiamento estatal, de modo que muitos dos
países que se estruturaram a partir de modelos de proteção social amplamente
cobertos pelo Estado, passaram a realizar reformas que desonerassem os gastos
públicos e diminuíssem a responsabilidade do Estado sobre certas políticas sociais.
Diante disso, pode-se dizer que entre o final dos anos 70 e a década de 80, é
estabelecido um dilema no Brasil entre a tendência liberalizante sinalizada por
governos conservadores defendendo a redução da participação do Estado nas
ações sociais em prol da expansão do mercado e a necessidade da estruturação do
um sistema de proteção social que atendesse aos anseios por democratização do
acesso às políticas sociais.
Nesse contexto amplia-se institucionalmente a cobertura do aparato de
serviço público de saúde, mas, na prática, ocorre uma ampliação das restrições aos
benefícios (DAIN, 2000).
Em suma, a situação do sistema previdenciário e assistência à saúde nas
décadas de 70 e 80 podem ser resumidas no seguinte diagnóstico:
A crise do descontrole da Previdência e Assistência Médica da Previdência
desembocou num programa de salvação, ou melhor, racionalização do atendimento à
saúde em parceria com os serviços públicos estatais federais, estaduais e municipais.
Destacam-se o Programa de Pronta Ação (PPA) dos anos 70 onde os hospitais
públicos universitários começaram a prestar atendimento aos previdenciários e depois
a ampliação do atendimento ambulatorial dos hospitais contratados-conveniados. Dez
anos depois, no bojo da racionalização surge o PLANO CONASP: em 1983 surgiram as

4

O INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social foi criado em 1977, visando a
ampliação da cobertura do sistema, contudo, segundo Tanaka, et al. (1992), a burocratização estatal e a oposição
das instituições privadas restringiram o programa a ponto dele não passar de uma reorganização da prestação de
serviços de saúde pelo setor público.
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Ações Integradas de Saúde (AIS) e em 1987 o Sistemas Unificados e Descentralizados
de Saúde (SUDS). Todos os programas tentando melhorar os cuidados aos
previdenciários e diminuir a exclusão dos cidadãos à saúde, sem, contudo haver algum
tipo de aumento do financiamento, apenas deslocamento de uma vertente para outra
(CARVALHO, 2008. p41-42).

Portanto, a partir de 1983, seguindo na contramão dos países
desenvolvidos, o Brasil inicia um processo intenso de clamor pela democratização
política e garantia de direitos de cidadania aos brasileiros que culminaram, em 1987,
na decisão da 8ª Conferência Nacional de Saúde pela criação do SUDS. Segundo
Luz (1991) "Pela primeira vez na história do país, a saúde era vista socialmente
como um direito universal e dever do Estado, isto é, como dimensão social da
cidadania." (LUZ, 1991, p. 84).
Até 1987 a expansão dos serviços se dava em benefício aos
trabalhadores segurados pelos institutos previdenciários. A partir daí, com a criação
do SUDS os serviços de saúde passam a atender indiscriminadamente qualquer
cidadão brasileiro. Em 1988, sob as bases do SUDS, foi formulada uma nova
constituição que consolidou a universalização dos serviços de saúde através do
artigo 196 ao definir que “a saúde é um 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 e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação”, estabelecendo, portanto, as bases para a
construção do nosso sistema de saúde atual, o SUS (BRASIL, 1988).

4.2

O Financiamento da Saúde após Constituição Federal de 1988: o período SUS
Com a Constituição de 88, os direitos sociais foram ampliados e a saúde

ficou vinculada à Seguridade Social. Segundo Almeida (2002) a proposta de atenção
universal baseia-se na concepção da saúde como direito de cidadania e dever do
Estado, indo de encontro à dinâmica das reformas mundiais.
A tendência global baseava-se na institucionalização de reformas de
redução do papel do Estado e foi protagonizada nos anos 80 por governos
conservadores como o de Ronald Reagan nos EUA e Margareth Thatcher no Reino
Unido, bem como pelos organismos internacionais como FMI (Fundo Monetário
Internacional), Banco Mundial e OMC (Organização Mundial de Comércio) que foram
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os principais responsáveis pela implementação do receituário neoliberal definido no
Consenso de Washington , sobretudo nos países subdesenvolvidos e emergentes.
Segundo Fiori (1994), cada uma dessas organizações se concentrou em
um tipo de reestruturação econômica definida no Consenso de Washington e, à
medida que os países recorriam à ajuda delas, essas o faziam mediante as
condicionalidades econômicas (para não dizer imposições imperiais) alinhadas com
o propósito neoliberal. Por exemplo, o FMI só concedia empréstimos aos países que
adotassem uma política macroeconômica estabilizadora, elevando as taxas de juros,
estabelecendo metas de superávit primário e cortando gastos do governo. O Banco
Mundial ficou responsável pelo fomento às reformas institucionais com foco no
mercado, como, por exemplo, o incentivo ao financiamento de educação,
previdência e saúde privadas e a focalização dos problemas sociais às camadas
mais pobres. À OMC coube a regulação das transações internacionais em prol do
livre comércio.
Nesse sentido, pode-se dizer que os direitos garantidos pela constituição
para a saúde e a criação do SUS caminhavam na contramão da história econômica
e política mundial. Segundo Carvalho (2008), houve no Brasil, uma ampliação da
cobertura dos serviços de saúde de 30 milhões de segurados para uma população
de 150 milhões de cidadãos. Foi criada uma fonte de arrecadação própria para
financiamento da seguridade social: o Orçamento da Seguridade Social (OSS),
formado pelas seguintes fontes de arrecadação: Contribuição previdenciária (INSS);
Contribuição para o Plano de Seguridade dos Servidores Federais; PASEP
(Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público); COFINS
(Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade); CSLL (Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido); PIS (Programa de Integração Social) e CPMF
(Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras) que vigorou entre 1997
e 2007.
O OSS consolida, portanto, a noção de direito social universal, atende à
necessidade de estabilidade das fontes de financiamento das políticas sociais e
garante uma perspectiva solidária à Seguridade Social (DAIN, 2008).
De acordo com Carvalho (2008 p.42-43), a Constituição Federal previa
que a saúde fosse financiada pelas seguintes fontes de arrecadação 5:
5

A respeito das fontes de arrecadação, vale destacar que a tributação se destaca como a principal fonte de
recursos do Estado e ela pode ser dividida em três modalidades: Impostos, taxas e Contribuições Sociais. As
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a) RECURSOS FISCAIS (Impostos) - Cada esfera de Governo deve aplicar parte dos
recursos de seus orçamentos em saúde. A União: recursos do Imposto de produtos
Industrializados (IPI);Imposto de Renda (IR) e outros menores. Estados: recursos do Imposto
de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Fundo de Participação dos Estados (FPE);
Imposto de Transmissão de Bens Causa Mortis (ITBCM); Imposto de Renda (IR)- recolhido
de seus servidores na fonte; Imposto de Propriedade de Veículos Automotores Terrestres
(IPVA) e outros menores. Municípios: recursos do ICMS (parte municipal – 25% do total);
Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU);
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); Imposto de Renda(IR) - recolhido de
seus servidores na fonte; IPVA (rateado com os Estados em 50%); Imposto Territorial Rural
(ITR)– rateado com a União em 50) e outros menores.
b) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Recursos denominados de Contribuições Sociais recolhidos
pelo Governo Federal, mas destinados, por competência, para as três esferas de Governo
financiarem Saúde e Assistência Social e para a União financiar a Previdência. Estas
Contribuições Sociais são: dos empregados sobre a folha de salários; dos empregadores:
sobre a folha (CSEESF), faturamento (COFINS) e o lucro (CSLL) e, entre 1996 e 2007, sobre
a movimentação financeira (CPMF).
c) CONCURSOS PROGNÓSTICOS - Parte dos recursos dos concursos prognósticos (loto,
sena, mega etc.).
d) DPVAT - Parte do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores Terrestres (50%)para
financiar a cobertura à saúde de acidentados com veículos.

Ainda que houvesse pressões no congresso para o estabelecimento de,
no mínimo, 30% dos recursos da seguridade social e 10% dos recursos fiscais de
cada esfera de governo para a saúde, os percentuais não foram fixados em
nenhuma das três esferas de Governo. O que ocorreu foi a aprovação, em 1989, de
um mínimo de 30% da OSS para a saúde (nada em relação aos recursos fiscais) e
tal regra sucedeu até o ano de 94, quando o presidente Itamar Franco vetou este
dispositivo, desprovendo a saúde de parte significativa de recursos (CARVALHO,
2008).
Além disso, Costa (2006) pondera que a saúde sempre dispunha de
menos recursos do que o previsto nas LDO‟s (Lei de Diretrizes Orçamentárias), pois,
ao longo dos anos, gastos como pagamentos de inativos e amortização dos serviços

taxas são tributos pagos pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis,
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição (BRASIL, 1988). Em relação aos impostos e contribuições,
ambas são utilizadas como forma de manter o funcionamento do aparelho estatal e diferem-se basicamente pelo
fato dos primeiros não terem destinação especifíca, enquanto que as contribuições devem ser utilizadas
especificamente para o fim pelo qual foi criada. Por exemplo, os recursos da CPMF, deviam ser destinados,
necessariamente para custeio da saúde, tal como foi determinado na Lei nº 9.311/1996.
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da dívida contraída pelo Ministério da Saúde, foram incluídos itens de despesas da
Saúde.
Esse impasse em relação ao financiamento da saúde pode ser explicado
pela conjuntura econômica e política vivenciada no país a partir da década de 90,
pois, embora houvesse a necessidade de se criar uma fonte de recursos à saúde
compatível com a dimensão do SUS. Os governos estavam comprometidos com
programas de estabilização econômica e, para isso, necessitavam cortar gastos.
Segundo Gerschmann e Santos (2006), a implantação do SUS é
contemporânea a uma crise de financiamento no país cujo ápice advém da criação
do Fundo Social de Emergência (FSE) 6 em que 20% dos recursos da OSS e de
todas as demais contribuições previstas em lei passaram a ser apropriadas pela
União, principalmente, com a finalidade de financiar o plano de estabilização
econômica da época (Plano Real), bem como da desvinculação dos recursos da
previdência do restante da seguridade social. Com isso, parte dos recursos que
financiavam a saúde passou a não mais fazer parte do orçamento do Ministério da
Saúde. Um dos exemplos disso foi o corte dos 25% da arrecadação de INSS que
eram destinados ao INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social), gerando, segundo Carvalho (2008), uma baixa de U$ 3 bilhões
de dólares por ano à saúde.
De certa forma, a cisão entre previdência e saúde representou a
particularização dos problemas sociais e uma ruptura com a Seguridade Social e
sua concepção solidária e redistributiva. De acordo com Ugá e Santos (2006), o
debate a respeito do financiamento da saúde deve resgatar o espírito da
universalidade pautado no Estado de Bem-Estar Social com o qual foi construído.
Entre 1993 e 1996 a saúde fica desprovida de uma fonte permanente de
financiamento, modificando ano a ano conforme determinação das LDO‟s. Em 1996
aprovou-se a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF)7 com

6

O FSE foi criado sob um pretexto emergencial relacionado à necessidade de estabelecimento de reservas para
financiamento do Plano Real. Em 1996 passou a se chamar Fundo de Estabilização Fiscal e depois, em 2000, foi
reformulado e ainda vigora sob a denominação de Desvinculação das Receitas da União.
7
A CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) é uma cobrança que incide sobre todas as
movimentações bancárias, exceto negociação de ações na Bolsa, saques de aposentadorias, seguro-desemprego,
salários e transferências entre contas-correntes de mesma titularidade. Foi aprovada, inicialmente, em 1993 e
passou a vigorar no ano seguinte com o nome de IPMF (Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira), à
época, a alíquota era de 0,25% e durou até dezembro de 1994 quando, como já estava previsto, foi extinta. Em
1996, o governo voltou a discutir o assunto, com a intenção de direcionar a arrecadação desse tributo para a área
da saúde. Foi então criada de fato a CPMF, que passou a vigorar em 1997 com alíquota de 0,2%. Em junho de
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vinculação de receita destinada à saúde a partir de 1997. Segundo Piola, et al.
(1999), a CPMF foi a solução transitória criada para solucionar o impasse criado
pelo corte no financiamento da saúde.
Contudo, o que parecia trazer um aumento nos fundos do Ministério da
Saúde não se consolidou, uma vez que, com a entrada da CPMF o governo passou
a diminuir a destinação de outras fontes de receitas que vinham financiando a
saúde, sobretudo, COFINS e CSLL. Portanto, houve um ônus adicional sobre o
contribuinte sem que houvesse grandes ganhos na saúde, uma vez que, com a
implementação da CPMF não houve elevações significativas no montante de
recursos usados para financiamento da saúde. Por outro lado, o governo federal
obteve adicional de 20% do total arrecadado com a CMPF e ainda economizou,
deixando de retirar recursos de outras fontes para financiar a saúde (VIANA e
MACHADO, 2008).
Complementarmente, pode ser verificado no trabalho de Piola, et al.
(1999) que, entre 1993 e 1998, o montante de gastos do Ministério da Saúde
ampliaram-se somente em 38% (menos do que a inflação acumulada no período
que, só entre 95 e 98 foi de 233%) e, em termos de percentual no PIB, os gastos
com saúde também permaneceram-se estáveis durante o período.
Outro fato importante é que, entre 93, quando houve o corte do
orçamento da saúde, e 2000, quando foi estabelecida a Emenda Constitucional 29
(EC-29) ocorreram intensos debates e enfrentamentos políticos a fim de se traçar
uma política de financiamento da saúde compatível com a demanda e amplitude do
SUS. Dentre elas, uma das mais significativas foi a PEC 169 que estabelecia a
garantia mínima de 30% dos recursos da OSS mais 10% da arrecadação com
impostos nas três esferas. Outra proposta muito circulada foi a proposta feita pelo
Deputado Pinotti de destinação mínima de 5% do PIB para a saúde. Também foi
sugerido, através da PEC 82-A/95, que os recursos da COFINS e da CSLL fossem
destinados integralmente à saúde. No entanto, nenhuma delas acabou sendo
colocada em prática (MARQUES, 1999).
Segundo Carvalho (2008), apesar da pressão e da necessidade de se
criar um sistema de financiamento com recursos permanentes à saúde, o que houve
1999, a CPMF foi prorrogada até 2002, sendo que a alíquota passou a ser de 0,38% --o objetivo da elevação
ajudar nas contas da Previdência Social. Em 2001, a alíquota caiu para 0,3% mas em março do mesmo ano,
voltou a 0,38%. Em 2002 a CPMF foi prorrogada, o que ocorreu novamente em 2004. Atualmente tal imposto
não está em vigor.
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foi, inicialmente, uma medida paliativa relacionada à destinação da CPMF à pasta do
MS (Ministério da Saúde) e, posteriormente, em setembro de 2000, a aprovação da
EC-29 que possibilitou a fixação constitucional de recursos para a saúde, contudo,
com valores bem aquém daqueles defendidos pelos movimentos sanitários.
Conforme dito a pouco, a partir de 2000, foi determinada uma nova fonte
de financiamento que vigora até os dias atuais: a Emenda Constitucional n°29 8.
Logo, ficou definido que os estados e municípios deveriam alocar um mínimo de 7%
em 2000 e aumentando progressivamente até que se chegassem a 12% e 15%
respectivamente, em 2004. Esses valores sairiam dos recursos próprios de cada
esfera, ou seja, os estados deveriam utilizar as arrecadações com ICMS, IPVA
(50%) ITCM, IRRF, IPI de exportações (10%) e o FPE (Fundo de Participação dos
Estados) e os municípios retiraria seus gastos com saúde das receitas com ISS,
IPTU, ITBVI, IRRF, ITR (50%) e FPM (Fundo de Participação dos Municípios)
(CARVALHO, 2008).
À União ficou decidido que haveria um acréscimo de 5% em 2000 sobre o
valor empenhado no ano anterior e para os anos de 2001 em diante, o valor apurado
no ano anterior, corrigido pela variação nominal do PIB. A equação a seguir ilustra o
valor a ser empenhado pela União:

G t = G t-1 * (1 + ∆PIB t-1)

Sendo que:
G = Gasto do Governo com Saúde
t = Ano;
t-1 = Ano anterior;
∆PIB = Variação do PIB.

Para se ter uma noção quantitativa das diferenças entre a EC-29 e a
PEC-169, Carvalho (2008) simulou a arrecadação pelos dois métodos para os anos
de 2001 e 2007 e chegou aos seguintes resultados: em 2001, primeiro ano efetivo
da EC-29, a União aplicou-se em saúde apenas R$25,7 bi. Se fosse aplicada a regra
8

Apesar dos debates recentes no congresso a fim de regulamentar a EC-29, por enquanto não houve
modificações nos dispositivos relacionados às fontes de arrecadação e competências das três esferas, mantendose a expectativa quanto ao aumento da arrecadação e à criação de uma nova contribuição social para
financiamento da saúde, a CSS (Contribuição Social para a Saúde).
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da PEC 169, a arrecadação seria de R$57 bi. Em 2007, pela PEC 169, seriam
R$132 bi e o aplicado foi R$44,3 bi, isto é, menos de 1/3 do que se reivindicava
(CARVALHO, 2008). Esse mesmo autor, conclui que, a EC-29 teve avanços como a
fixação recursos para a saúde com valores a serem gastos com o fundo de saúde
determinados para cada esfera de governo, a atribuição aos conselhos de saúde a
função de acompanhar e fiscalizar o fundo de saúde e a definição de sanções para o
descumprimento da EC 29. O retrocesso foi justamente os quantitativos definidos,
sobretudo o valor estipulado à União.
Em suma, ao tomar as discussões dos autores aqui destacados, podemos
concluir que, apesar dos avanços na saúde, esse processo universalizante Pós-SUS
não ficou imune a problemas, pois a ampliação da cobertura se deu numa
conjuntura macroeconômica em que a contenção de gastos passou a ser
privilegiada, evidenciando um problema de insuficiência de recursos e ineficiência na
qualidade do serviço.

4.2.1 Mudanças na ordem fiscal: a nova partilha tributária

A nova Constituição brasileira reverteu o centralismo imposto pela reforma
de 1976, ao instituir uma nova partilha tributária que favoreceu os entes
subnacionais principalmente os municípios, em detrimento da União. Em meados da
década de 1970, mais de 68% da receita tributária disponível ficava com a União.
Aos estados e municípios cabiam, respectivamente, 23,3% e 8,6%. Em 1993, ao fim
da implementação gradual da reforma, esses percentuais ficaram em 57,8 %
(União), 26,4% (estados) e 15,8% (municípios) (ARAÚJO, 2006). Em outras
palavras, enquanto a participação relativa da União caiu dez pontos percentuais,
estados e municípios tiveram um incremento da ordem de 13,3% e 83,7%,
respectivamente, na receita disponível.
Essas “perdas” da União, entretanto, ficaram restritas aos tributos,
Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados que compõem o Fundo
de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Já as Receita permanece sob plena governança federal, tão ou mais substancial,
sendo oriunda das Contribuições Sociais criadas pela nova Constituição.
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Por inúmeros fatores, as Contribuições Sociais constituem uma fonte
bastante atraente para a União em face outros tributos. Primeiro, por sua magnitude,
já que são as principais fontes de arrecadação da União e correspondem a mais da
metade da receita tributária federal. Segundo, por não estarem sujeitas ao princípio
da anualidade (CF Art. 150, III b) já que podem ser recolhidas noventa dias depois
de sua criação (CF Art.195, § 6º). Terceiro, o fato das contribuições terem um
caráter cumulativo como exemplo a CPMF que é cobrada em cima de cada
movimentação, ao invés de serem cobrados sobre o valor adicionado, o que torna-o
mais vantajoso em termos de arrecadação, porém mais oneroso ao contribuinte.
Ao contrário de outros tributos as CS tem destinação específica que, por
usa vez, limitam as margens de utilização dos recursos por parte da União. Para
driblar as destinações rubricadas foi implantada em 1994 a DRU (Desvinculação de
Receitas da União) cuja união abocanha 20% dos recursos que deveriam ser
destinados às causas sociais específicas para gastar onde quer. Logo, a DRU é um
mecanismo que permite desvincular parte das receitas das contribuições sociais dos
fins pelos quais essas foram arrecadados. Em 2016 com a nova PEC pretende-se
aumentar a alíquota da DRU para 30%, de modo que esta nova alíquota prevê-se
uma arrecadação R$ 121,4 bilhões, segundo a proposta de orçamento do governo
enviada ao congresso no presente ano.
Por tudo isto e também por terem base populacional mais ampla, sua
arrecadação tem crescido mais do que a de outros tributos. Entre 1997 e 2005,
Cofins e CPMF cresceram, respectivamente, 162% e 142%. Em contrapartida, o
Imposto de Renda e os Impostos sobre patrimônio, cresceram bem menos 97% e
46%. São razões para o Governo federal preferir ampliar a carga tributária
preferentemente através dessas fontes. O exemplo mais recente e expressivo é a
CPMF.

4.2.2 CPMF
Até maio de 1993, quando deixou de ser partilhada com a saúde e
assistência social para se tornar fonte exclusiva do custeio de benefícios
previdenciários, a Contribuição de Empregados e Empregadores era, na área
federal, a principal fonte de financiamento da saúde. Essa hegemonia surgiu com o
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crescimento dos serviços médicos da previdência, quando a assistência médica da
Previdência Social ainda não havia sido transferida para o Ministério da Saúde.
Depois de 1988, com a unificação da assistência médica nesse Ministério
e com a criação de novas contribuições constitucionais, a Contribuição de
Empregados

e

Empregadores

(folha

de

salário)

perdeu

importância

no

financiamento federal da saúde, mas mesmo assim, em 1993, representava quase
um terço (31,6%) do orçamento do Ministério da Saúde segundo o próprio ministério.
(BRASIL,1993). É fácil entender, por conseguinte, a perplexidade causada por sua
abrupta retirada do financiamento da saúde e as esperanças depositadas no novo
imposto sobre a movimentação financeira, depois transformado em contribuição
social pela área da saúde.
A CPMF convive com algumas particularidades:
• como foi criada com uma finalidade social, a CPMF mostrou-se menos
um fator de crescimento de recursos para o SUS, do que um meio para evitar que as
perdas fossem maiores. Em outras palavras, a CPMF funcionou como fonte
substitutiva: a incorporação de seus recursos correspondeu, quase na mesma
proporção, a diminuição de outras fontes;

Figura 2 – Participação da CPMF na Receita Total Do Ministério da Saúde
Fonte: SIAF/SIDOR Nota: em R$ bilhões Dezembro/2015
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• concebida como imposto integralmente vinculado à saúde, pouco tempo
depois foi transformada em contribuição social; depois de algum tempo de
exclusividade com a saúde passou a ser compartilhada com a previdência social, em
um segundo revés do setor na competição com o pagamento de benefícios , embora
a alíquota tenha sido elevada para atender a partilha; (ABRAHÃO, 2001)
• Contudo a CPMF tem inúmeras vantagens sobre outras formas de
tributos como o Imposto de Renda, por exemplo: baixo custo de arrecadação, pouca
isenção e uma ampla base de contribuintes. É também reconhecida como um bom
instrumento de controle fiscal, mas essa vantagem poderia ser alcançada com uma
alíquota meramente simbólica.
É praticamente imune a sonegação. Essa virtude, porém, começou a ser
posta em dúvida quando o Banco Central detectou esquemas entre alguns bancos e
seus grandes correntistas. Como conclui Marcos Cintra em artigo sobrea matéria, a
CPMF, praticamente não sonegável pelo contribuinte comum, não dispensa,
entretanto, um competente esquema de fiscalização “... nos meandros da
engenharia financeira e da informática bancária...” “... para auditar os próprios
arrecadadores” (CINTRA, 2004).
Em 13 de dezembro de 2007, o Senado rejeitou a proposta de
prorrogação da CPMF até 2011, com 45 votos a favor do tributo e 34 contra (não
houve abstenções) eram necessários 49 votos a favoráveis em dois turnos. A CPMF
serviu principalmente para repor as perdas de receita da saúde, não causou o
aumento de recursos esperado e desde a sua extinção em 31 de dezembro de 2007.
Outras tentativas de recriação foram feitas em 2011 com o nome
(Contribuição Social para a Saúde) com novas alíquotas, mesmo com grande apoio
no congresso e dos governadores o governo central, recuou perante a má
impressão perante a opinião pública. Atualmente se fala na CPMF agora não com
viés para a saúde, mas sim para reequilíbrio fiscal do país.

4.3

Federalismo Fiscal e a emenda Constitucional número 29

O Brasil como dito anteriormente apresenta um sistema político federativo
constituído por três esferas de governo – União, estados e municípios -, todas
considerados pela Constituição da República de 1988 como entes federativos com
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autonomia administrativa e sem vinculação hierárquica. São 26 estados e o Distrito
Federal e 5.561 municípios (IBGE Senso 2000). Estados que vão desde o Estado de
Roraima com apenas 505 mil habitantes até São Paulo com mais de 43 milhões de
habitantes. Municípios com pouco mais de mil habitantes até o município de São
Paulo com mais de 11 milhões de habitantes.
O sistema federativo seria, a princípio, adequado para países marcados
pela diversidade e heterogeneidade, por favorecer o respeito aos valores
democráticos em situações de acentuada diferenciação política, econômica, cultural,
religiosa ou social. Por outro lado, esse tipo de sistema impõe certa dificuldade para
implementação de políticas sociais de abrangência nacional, particularmente nos
casos em que a situação de diversidade diz respeito à existência de grandes
desigualdades sociais, como no Brasil. Nesses casos, acentua-se a importância do
papel das políticas sociais de redistribuição, redução das desigualdades/iniquidades
no território nacional e inclusão social.
Além disso, a implementação de políticas sociais em um sistema
federativo requer, por um lado, que seja explicita as funções das diferentes esferas
de governo para cada área da política e, por outro, a adoção de mecanismos de
articulação entre essas esferas, para que as mesmas atuem num sistema de
cooperação e complementaridade.
No que diz respeito às políticas de saúde agregue-se a isso a
complexidade inerente a essa área, relacionada aos seguintes fatores: múltiplas
determinações sobre o estado de saúde da população e dos indivíduos; diversidade
das necessidades de saúde da população; diferentes tipos de ações e serviços
necessários para dar conta dessas necessidades; capacitação de pessoal e
recursos tecnológicos requeridos para atendê-las; interesses e pressões do mercado
na área da saúde (no campo da comercialização de equipamentos, medicamentos,
produção de serviços, entre outros) que frequentemente tencionam a estruturação
de um sistema de saúde calcado na concepção de universalização e direto do
cidadão.
O federalismo brasileiro apresenta algumas especificidades que merecem
destaque, por suas implicações para a área da saúde. A primeira diz respeito ao
grande peso dos municípios, considerados como entes federativos com muitas
responsabilidades na aplicação de políticas públicas. A diversidade dos municípios
brasileiros - em termos de porte, desenvolvimento político, econômico e social,
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capacidade de arrecadação tributária e capacidade institucional do Estado -, por sua
vez, implica diferentes possibilidades de aplicação de políticas públicas de saúde,
face à complexidade de enfrentamento dos desafios mencionados.
Outro aspecto relevante é que o federalismo brasileiro ainda se encontra
de certa forma “em construção”, uma vez que ao longo de toda a história foi
tensionado por períodos de centralismo autoritário, e a redemocratização do país
ainda é relativamente recente. Esse processo de construção do federalismo é
caracterizado por muitas tensões e conflitos na descentralização das políticas e
definição dos papéis das três esferas de governo em cada área de política pública.
No que diz respeito à saúde, a agenda política da década de 90 foi fortemente
marcada pela temática da descentralização e pelos esforços de definição do papel
dos gestores em cada esfera de governo (SOUZA, 2002).
Muito tem se pensado e até implementado como tentativa de
arrefecimento das desigualdades intrarregionais, como por exemplo, os estudos
Nova Geografia Econômica que tratam das discrepâncias de recursos relacionados
as questões geográficas.

Fujita, et al. (2002) destacam a existência de forças

centrípetas, que promovem a concentração espacial da atividade econômica e
forças centrífugas, que se opõem a tal concentração. A existência de mobilidade de
fatores permite a aglomeração das atividades em uma região em detrimento de
outra. Outro exemplo de busca de solução prática do problema que envolve a
tentativa de redução das disparidades intrarregionais foi a implementação da Lei
12.040/1995, também conhecida como a Lei Robin Hood. Com essa lei instituiu-se
um novo critério para a repartição da cota-parte do ICMS em Minas Gerais com o
intuito de redistribuir recursos em favor dos municípios mais pobres. Contudo,
segundo Gonçalves (2007), os critérios atualmente vigentes da Lei Robin Hood
ainda beneficiam os municípios que apresentam maior valor adicionado fiscal. Estes
são os que mais investem em educação, saúde e apresentam expressivas receitas
próprias, sendo, portanto, a princípio, os municípios mais ricos.
Portanto, apesar dos esforços não só na área da saúde, mas envolvendo
todo o sistema federalista de arrecadação tributária e atribuição de competências, as
desigualdades regionais ainda se constituem como um problema latente a ser
resolvido pelas autoridades desse país.
Uma vez estudado o contexto histórico de formação do sistema brasileiro
de saúde e sua estrutura de financiamento, agora trata-se das ações públicas de
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saúde propiciadas nas três esferas de governo criadas na estrutura federalista
brasileira (a federal, a estadual e a municipal) no sentido de identificar os impactos
do Federalismo Fiscal e do sistema tributário sobre o financiamento da saúde no
Brasil.
Para isso é necessário retomar uma breve discussão relacionada à Teoria
das Finanças públicas. Trata-se do debate em torno da arrecadação tributária e
distribuição das competências entre os entes federativos.
O sistema tributário pode ser considerado como o esqueleto do Estado,
pois ele é responsável pela garantia de recursos que manterão o aparelho público e,
mais importante do que isso, porque da estrutura de arrecadação deriva a
capacidade de intervenção do Estado (seu tamanho e a possibilidade de intervir
mais ou menos), a possibilidade de redistribuir recursos (característica do sistema
sobre quem onerar e para onde destinar os recursos9) e o quão centralista ou
descentralizado será o sistema de arrecadação e distribuição das competências
entre as três esferas de governo.
Ao estudar a economia brasileira percebe-se que as formas de incidência
tributária, bem como a distribuição dos recursos e das competências entre união,
estados e municípios tiveram efeito cíclico, tendo momentos onde a esfera federal
centralizava mais os recursos e as competências e outros em que os estados e
municípios obtiveram maior autonomia para legislar sobre os tributos e aplicar
políticas sociais e econômicas.
Esses movimentos afetam a condução da economia como um todo e,
obviamente causam efeitos sobre a saúde, que notadamente adotou uma política de
ação descentralizada (sobretudo a partir da constituição do SUS) e cujo
financiamento está legalmente vinculado às três esferas governamentais desde a
implantação da EC-29, em 2000.

9

É dito que um sistema tributário é progressivo quando este onera mais as pessoas com maior capacidade de
pagamento (rendimentos ou patrimônios) e menos aqueles mais pobres. Pode-se considerar ainda que, em países
que adotam esse modelo, há uma tendência de utilização dessa arrecadação com finalidades redistributivas, de
modo que as políticas de são hegemonicamente focadas às camadas mais pobres. Como ilustração, o imposto de
Renda pode ser considerado um tributo progressivo, já que a alíquota aumenta à medida que os rendimentos do
contribuinte sobe. Ao contrário disso, um sistema pode ser regressivo quando as camadas com menor capacidade
de pagamento acabam arcando com a maior parte da arrecadação do estado. Isso ocorre, em geral, quando a
maior parte d
os tributos têm alíquota fixa e /ou baseadas no consumo, sobrecarregando, portanto, àqueles com renda inferior.
Esse é o caso do Brasil que têm cerca de 67% de sua arrecadação tributárias derivada de tributos sobre o
consumo e apenas 29% baseados na renda.
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A Emenda Constitucional nº 29 (EC n. 29) promulgada em 13 de
setembro de 2000, garantiu o financiamento dos serviços públicos de saúde
designando que as três esferas de governo aportem anualmente recursos mínimos,
definindo a origem dos mesmos, proveniente da aplicação de percentuais das
receitas e determinando as formas de cálculo. Portanto, vinculou recursos para o
setor saúde.
A EC-29 alterou os artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição
Federal e acrescentou um artigo ao ADCT, para assegurar os recursos mínimos
para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.
Seus principais pontos são:
• No artigo 34 da Constituição Federal, além da Educação, incluiu-se
também a Saúde com a vinculação de percentuais mínimos para a aplicação destas
ações;
• No artigo 35, inciso III, o Estado e a União são autorizados a intervir nos
municípios nos casos de não aplicação do mínimo;
• O artigo 156, § 1º, estabelece a progressividade do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU); além da "progressividade no tempo", também estabelece
progressividade em razão do "valor do imóvel". Desse modo, cada município poderá
elaborar a sua Lei Municipal que trata do IPTU, incluindo a progressividade em
relação ao valor, à localização e uso do imóvel;
• O artigo 160, parágrafo único, incisos I e II, veda à União reter ou
promover restrição à entrega dos recursos atribuídos ao sistema de saúde;
• O artigo 167, inciso IV, ressalva a vinculação de receitas de impostos
para a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde;
• O artigo 198, §§ 2º e 3º, estabelece a aplicação, anual, de recursos
mínimos em ações e serviços públicos de saúde.
Os primeiros efeitos positivos da EC n. 29 logo se fizeram sentir, e em
2001 o gasto público em saúde já apresentou um crescimento real de 10% em
relação ao ano anterior e de 35% entre 2000 e 2004. Os efeitos só não foram
maiores por duas razões básicas:
• possíveis dificuldades de alguns entes subnacionais, sobretudo os mais
endividados;
• o fato da EC n. 29 não ter definido, para efeito do seu cumprimento, o
que são ações e serviços públicos de saúde. Sem resolver essa última controvérsia
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continuarão proliferando protestos na demonstração do cumprimento da Lei, além de
fazer prevalecer entendimentos díspares a critério de cada Tribunal de Contas. Tais
brechas permitem que recursos que deveriam ser destinados, a saúde rumem para
outras áreas sob a justificativa de que impactam na saúde.
Segundo Carvalho (Carvalho G. 2008) estimativos de 2007 mostram que
dos R$94,4 bi de recursos públicos aplicados, diretamente, em saúde, a União foi
responsável por 47% enquanto administra 60% da arrecadação pública. Os Estados
se responsabilizaram por 26%, enquanto ficam com 24% da arrecadação. Os
municípios se responsabilizaram por 27% destes recursos quando ficam com
apenas 16% da arrecadação.

4.3.1 Cálculo para a definição dos recursos mínimos a serem aplicados em saúde

No caso da União e para o ano de 2000, a EC n. 29 definiu a base de
cálculo como equivalente ao montante empenhado em ações e serviços de saúde
no exercício financeiro de 1999, acrescido de, no mínimo, 5%. De 2001 em diante, a
base de cálculo corresponde ao montante efetivamente empenhado em ações e
serviços públicos de saúde no ano imediatamente anterior ao da apuração da nova
base de cálculo.
Para os estados, calculada da seguinte forma:
 Total das Receitas de Impostos de Natureza Estadual:
(ICMS+ IPVA+ITCMD)
(+) Receitas de Transferências da União:
Quota-Parte do Fundo de Participação dos estados - FPE
Cota-Parte do IPI – Exportação
Transferências da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir)
(+) Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
(+) Outras receitas correntes:
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos, Multas, Juros de Mora e Correção Monetária
(-) Transferências Financeiras Constitucionais e Legais aos Municípios:
25% do ICMS
50% do IPVA
25% do IPI – Exportação
(=) Receita Própria do estado = Base de Cálculo Estadual

De forma semelhante, para os municípios, a base de cálculo é a sua receita própria,
assim calculada:
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 Total das Receitas de Impostos Municipais:

(ISS, IPTU, ITBI)
(+) Receitas de Transferências da União
Quota-Parte do FPM
Quota-Parte do ITR
Quota-Parte da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir)
(+) Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
(+) Receitas de Transferências do Estado:
Quota-Parte do ICMS
Quota-Parte do IPVA
Quota-Parte do IPI – Exportação
(+) Outras Receitas Correntes:
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos, Multas, Juros de Mora e
Correção Monetária
(=) Receita Própria do município = Base de Cálculo Municipal

4.4

Distorções da PEC 169 para a EC 29

A EC-29 nasce em 1993 com a PEC 169, capitaneada pelo grande
médico sanitarista Eduardo Jorge, então deputado federal por São Paulo. A
essência da PEC-169, era a garantia de no mínimo 30% dos recursos da
Seguridade Social para a saúde e mais 10% dos recursos fiscais da União, Estados
e Municípios. Em 1999 o então Ministério da Saúde José Serra agora com enorme
vontade de fixar recursos para a saúde. Justamente Serra que, chefiando na
Constituinte a discussão econômica, fora grande opositor à proposta da VIII
Conferência Nacional de Saúde e do Movimento da Reforma Sanitária de fixar um
quantitativo de recursos financeiros para a pasta. Com sua influencia junto ao
presidente Fernando Henrique e o Ministro Pedro Malan aprovam uma EC diversa a
PEC-169, aprovada em setembro de 2000, como visto anteriormente a EC-29
mostra avanços no que tange a fixação de recursos mínimos para a saúde, porém a
ruptura com a essência da PEC-169 prejudica o volume de recursos financeiros para
saúde (CARVALHO, 2008).
A EC-29 reduz a participação da união aumentando a de Estados e
munícipios. Segundo (CARVALHO 2008) fazendo uma simulação para o ano de
2001, o primeiro de fato da EC-29, aplicando-se a regra da PEC-169 a União deveria
aplicar em saúde R$57 bi. Com a regra da EC-29 aplicou-se em saúde apenas
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R$25,7 bi. Se simulados novamente os valores da União para a saúde em 2007,
pela PEC 169, seriam R$132 bi e o aplicado seguindo a EC-29 foram R$44,3 bi.
Menos de 1/3 do que previsto pela PEC-169.

4.5

Cumprimento da EC - 29

Como visto anteriormente a EC-29 apresentou as novas diretrizes do
financiamento da saúde e repasses de recursos. Pela primeira vez surgiu uma
vinculação especifica para área da saúde, já que a Educação detém um percentual
de 18% de receitas da União e 25% dos Estados e municípios. A partir da EC-29 foi
estabelecida a vinculação e a base de cálculo, com os percentuais mínimos de
aplicação direcionada à saúde feita pela União, Estados, Distrito Federal e
municípios. Com as mudanças ficaram estabelecidas as diretrizes para a base de
cálculo e o percentual mínimo que podem ser revisados a cada 5 anos a partir da
data da promulgação da Emenda. Com o artigo 77 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) foi estabelecido o percentual mínimo.
A EC-29 visa evitar a falta de comprometimento dos recursos repassados
pela União à área da saúde, em especial ao Sistema Único de Saúde (SUS). Nos
anos 90 não havia exigência legal que obrigava os Estados, Distrito Federal e
municípios a utilizarem recurso próprio para essa finalidade. Além de acrescentar a
ADCT, feito alteração nos artigos 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição
Federal.
Com a Resolução nº322 foi estabelecida as porcentagens mínimas de
aplicação de cada ente federativo, que deviam ser cumpridos no período de
transição que permitiram um melhor ajuste orçamentário para que em 2005 fizessem
cumprir os novos parâmetros após a aprovação da Lei Complementar.
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Figura 3 – Percentuais mínimos de vinculação orçamentária para o SUS
Fonte: Resolução nº 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde APUD Campelli e Calvo (2007)

Apesar da EC-29, a União não vem cumprindo o mínimo acordado, e pela tabela é
possível verificar que a ela deixou de investir 1,8 bilhões. Porém, o valor mínimo
referente à vigência da Resolução nº322/2003 do CNS, entre 2000 a 2003, foi
realizado com sucesso, tendo em vista que no período de 2000 a 2003 a Resolução
nº322/2003 do CNS previa percentuais menores que cresceram gradativamente aos
previstos pela EC-29.

Figura 4- Valores mínimos definidos pela EC-29 para a União
Fonte: Ministério da Saúde APUD Campelli e Calvo (2007)

Os Estados também vêm descumprindo a EC-29. É possível verificar na
figura 4, a seguir, que, em 2000, 11 dos 23 Estados não cumpriram a lei e geraram
um passivo de R$ 0,88 bilhões. Esse número de não cumprimento só veio
aumentando ao longo dos anos que no final de 2003 chegou a representar uma
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dívida de 5,29 bilhões com o SUS, 1,67 bilhões não aplicados na saúde e um total
de 13 Estados não comprometidos. Em 2000, 11 Estados não cumpriram as
exigências da EC-29 e em 2001 esse numero aumentou para 18, o que gerou um
passivo de R$ 1,08 bilhões. O descumprimento, durante o período de 2000 à 2003,
acumulou o descumprimento de repasse ao SUS no montante de 5,29 bilhões.
Observa-se que na região Norte está sendo cumprido os percentuais mínimos da
EC-29, entretanto o numero de aplicação vem aumentando nos demais Estados ao
longo do tempo. Os Estados deixam de aplicar R$ 5,29 bilhões nesse período e a
União $1,8 bilhões, isso totaliza R$ 7,09 bilhões deixados de aplicar na saúde.
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Figura 5- Percentual Aplicado por Região segundo a EC-29
Fonte: Ministério da Saúde APUD Campelli e Calvo (2007)

Na figura 6 a seguir está a relação dos municípios que cumprem as metas mínimas
da EC-29 em cada estado. E se constatou que o Norte é onde se tem o maior indicie
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de descumprimento e o Sudeste de cumprimento.

Figura 6- Sistema de Informações sobre Orçamento Pública em Saúde
Fonte: Ministério da Saúde APUD Campelli e Calvo (2007)
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Com a EC-29 os municípios deviam alocariam 7% da receita para a saúde em
2000 e até 2004 esse valor chegaria a 15%. E essa meta foi cumprida com um
resultado de 17,4% utilizados na saúde em 2004. Se levarmos em conta que em
1998 os municípios usávamos um percentual de 15% da receita de impostos, a
vinculação da EC-29 não teve grande impacto.
O projeto de lei complementar (PLC) 01/2003 que regulou EC-29 no
Congresso Nacional foi aprovado em dezembro de 2004. Com a PLC foram
definidos os conceitos de ação e serviço de saúde, define alocação de recurso para
o SUS de acordo com demanda e seguindo as diretrizes da Universalidade,
Equidade, Integralidade, Descentralização, Regionalização e Participação Social.
De acordo com SIOPS, o Brasil investiu R$ 56,6 bilhões em 2003 na
saúde. Após a EC-29 a União começou a dispender menos recurso para a saúde,
porém os Estados e municípios tem um aumento elevado dos gastos.(SIOPS, 2003)
Segundo (MARQUES e MENDES, 2000), a EC-29 trouxe uma entrada
promissora de recursos para o SUS, porém os próprios autores afirmam que a EC29 "não chega a resolver o problema da insuficiência de recursos da área e
tampouco sua relação com as diversas fontes da Seguridade".
Percebeu-se que, anteriormente, os Estados demandavam apenas 6%
dos recursos da receita de impostos para área da saúde e com a implantação da Ec29 houve um real aumento nesse repasse. Contudo, vem ocorrendo um índice
elevado de descumprimento das metas estabelecidas pela lei, e em alguns estados
a meta nunca foi alcançada.
No caso dos municípios o resultado médio foi superior aos mínimos
estabelecidos, pois já era aplicado cerca de 7% dos recursos na saúde, não
havendo grande salto de 2000 a 2003.
Para o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASEMS) o que ocorre é um entrechoque entre a União, Estados e a
Constituição Federal que aborda os recursos aplicados na área da saúde. Como
ainda existe um alto número de não cumprimento, cabe ao Ministério Público fazer
cumprir e exigir a conformidade com artigo 127 e 129 da Constituição Federal, sob
pena criminal e administrativa. Tem ocorrido em alguns Estados a aplicação
indevida dos recursos computados à EC-29. Estão incorporando aos gastos com
saúde despesas que deveriam entrar no cômputo do requisito mínimo da EC 29,
como, por exemplo: despesas com inativos, com saneamento, habitação urbana,
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recursos hídricos, merenda escolar, programas de alimentação e hospitais de
clientela fechada. Como (REZENDE, 2005). afirma "ações e serviços públicos de
saúde não podem ser confundidos de forma oportunista com todas as outras ações
e serviços públicos, próprios de outros setores, que promovam a qualidade de vida e
saúde da população" (REZENDE, 2005).
A União pode ter duas interpretações em relação ao repasse da saúde e
sua utilização. A primeira é: quais gastos podem considerados ação e serviços
públicos de saúde? Os cálculos são feitos com a contraposição entre “base móvel” e
"base fixa". Quando utilizada a “base fixa” usa-se como parâmetro a variação do PIB
nominal sobre o valor mínimo do ano anterior, sendo defendido pelo Ministério da
Fazenda, pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão. A segunda interpretação é a “base móvel” que consiste que o
que foi "apurado" deve ser entendido como “empenhado”, sendo defendida pelo
Ministério da Saúde, pelo CNS e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), entre
outros. Com essa divergência, pelo critério de “base fixa” a União teria cumprido a
meta, porém pela “base móvel” só teria se cumprido a Ec-29 em 2000.
A segunda interpretação, denominada como "base móvel", defende que o
termo "apurado" deve ser entendido como "empenhado", à semelhança do que foi
definido pela EC-29 para o ano 2000. De acordo com o Acórdão nº. 957/2005 do
TCU, de 13 de julho, o método adequado para a União deve ser a “base móvel” e
que os recursos vindo de fundos como Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza e Programa Bolsa-Família não devem ser computados para EC-29.
A consolidação do SUS hoje depende do efetivo cumprimento da EC-29 e
da fiscalização de seus recursos. Para (REZENDE,2005) é fundamental “apostar na
capacidade de organização dos Conselheiros de Saúde das três esferas de gestão
do SUS" trazendo melhorias para os sistemas, mais preparo aos agentes e uma
maior troca de experiências. Com essas medidas "os recursos mínimos para a
saúde previstos na EC-29 sejam realmente assegurados nas leis orçamentárias,
para que sejam empenhados em tempo hábil, sem contingenciamentos e sejam
executados. Os Conselhos de Saúde têm agora referência de valores financeiros
para aprovarem ou não as prestações de contas do SUS". Os Tribunais de Contas e
do Ministério Público tem a função de ser um Controle Social, já que ele tem
autoridade para obriga a prestação trimestral de contas ao poder legislativo e a
verificar a atuação dos Conselhos de Saúde.
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5

ANÁLISE DA ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE ALGUNS PAÍSES

De acordo com Ferrera (1993 APUD VIANA e MACHADO, 2008), o
Estado de Bem-Estar Social se manifestou de diferentes maneiras nos países e tal
diversidade abrange uma pluralidade de fatores que, historicamente, condicionaram
sua evolução. Sendo assim, os diferentes processos institucionais, econômicos e
político-ideológicos conduziram os países a diferentes formas de organização do
Estado e de seus sistemas de proteção. Apesar das diferenças, a Figura 1.1, a
seguir, traz dados que indicam elevação nos gastos com saúde dos países
independentemente da postura adotada quanto ao Sistema de Proteção Social
adotado:

Figura 7- Percentual do PIB gasto com saúde em países da OCDE.
Fonte: OCDE HEALTH DATA (2005 APUD, CASTRO, 2006)

Como pode ser visto os gastos com saúde estão aumentando
progressivamente nos países ao longo dos anos. Como exemplo podemos citar o
percentual médio do PIB gasto com saúde nos países da OCDE que saltou de 3,8%
em 1960 para 7,1% em 2003. Embora esses resultados possam parecer importantes
indicadores do aumento das preocupações com saúde, também pode ser derivado
do aumento do encarecimento dos serviços e consequente elevação no ônus das
famílias com esse tipo de despesa. Um exemplo que corrobora com tal possibilidade
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é que os EUA e a Suíça, que adotaram modelos Residuais são países com maior
percentual de gastos com saúde em relação ao PIB, enquanto Espanha e Reino
Unido cujos sistemas são predominantemente financiados pelo estado, gastam
proporções menores do seu produto com saúde. Sendo assim, é necessário buscar
mais evidências empíricas para que se possa ter conclusões mais precisas a
respeito da condução das políticas de saúde nos países.
Desse modo, serão analisados, a seguir, os sistemas de proteção social
de alguns países desenvolvidos com o intuito de evidenciar as diferenças entre os
modelos estudados acima e, na medida do possível, comparar os indicadores de
saúde dos países analisados.

5.1

O Sistema Residual Estadunidense

O país que melhor enquadra no Modelo Residual ou com predominância
de mercado é os EUA. Trata-se de um país com cerca de 14% da população (mais
de 40 milhões de pessoas) sem nenhum tipo de cobertura com saúde e que, apesar
dos gastos públicos representarem quase 44% do total, somente 25% da população
é assessorada pelos programas estatais de saúde: o Medicare e o Medicaid. Os
demais cidadãos dependem de seu financiamento próprio através da compra de
planos de saúde privados. O Medicaid é um sistema de seguro saúde para a
população comprovadamente carente, destinados exclusivamente aos possuidores
de atestado de pobreza, ou seja, com renda anual familiar inferior a US$14, 880 por
ano. Já o Medicare destina-se à assistência aos idosos com idade igual ou superior
a 65 anos, também condicionados a uma faixa limite de renda (BISPO Jr. e
MESSIAS, 2005).
Outro fator que chama a atenção é que o montante de gastos com saúde
no país atinge quase 15% do PIB, sendo que a média dos países da OCDE (A
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) gira em torno de
8,0%. (BISPO Jr. e MESSIAS, 2005). Esse resultado sinaliza dois fatores: a
ineficiência do setor privado em comparação ao público e a elevação dos gastos
com saúde às custas da acumulação privada de lucros, haja visto que o sistema é
regulado pelas leis de mercado e controlado pelo mecanismo concorrencial entre as
seguradoras privadas.
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Nos anos 90 Bill Clinton tentou realizar uma reforma no sentido da
ampliação da cobertura do sistema público de saúde estadunidense, porém não
obteve sucesso. Em março de 2010 foi a vez de Barak Obama fazer nova investida
no sentido da universalização e, apesar do desgaste e das limitações da reforma,
obteve avanços, uma vez que conseguiu aprovar um sistema que incluirá cerca de
30 milhões de pessoas, além daquelas já cobertas nos programas existentes
anteriormente à aprovação da reforma. Mesmo assim, estima-se que cerca de 17
milhões de pessoas ainda ficarão sem nenhum tipo de cobertura no país (PETRY,
2010).
Esta reforma, cujo prazo de implementação é grande (de 2010 até 2018),
não altera na sua essência do sistema de saúde. Os aspectos que mudam são,
principalmente, os seguintes: extensão da cobertura; redução do défice; maior
atenção dada à promoção da saúde e prevenção da doença; eliminação dos copagamentos por parte dos utilizadores dos subsistemas públicos e incentivo aos
privados para seguirem a mesma orientação; melhoria da eficiência; melhoria da
qualidade dos cuidados de saúde prestados; reforço da regulação do Estado;
melhoria da integração dos subsistemas públicos e privados; colocação do doente
no centro do sistema.
Um dos aspectos cruciais da reforma assenta na criação dos benefits
exchanges, ou seja, de um mercado organizado de venda de planos de saúde,
designado de National Health Insurance Exchange, diferente do mercado de forma
geral, que se caracteriza por ter pacotes definidos pela autoridade sanitária,
fortemente regulado, ter preços mais baixos, repartição dos riscos, resseguro,
acessibilidade das pequenas empresas e de cidadãos com baixos rendimentos (não
inclusos nos programas púbicos), portabilidade do seguro nas mudanças de
empregador e impedir a rejeição de pessoas com riscos de saúde pré-existentes.
Essa condição é também imposta ao mercado de seguros individuais e ao dos
pequenos grupos. As companhias de seguro não são obrigadas a participar neste
mercado, podendo continuar a vender os seus planos dentro do esquema
tradicional.
A reforma Obama tem com um fator crítico os elevados custos. Mesmo
que resultantes dos pagamentos das companhias de seguros privadas aos
prestadores de serviços ou derivados do alargamento da cobertura dos subsistemas
públicos. É neste aspecto que se deverá se concentrar a atenção dos governantes
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pois a reforma prevê subsídios aos planos privados o que onera ainda mais o
Estado.

5.2

Análise dos Sistemas Performáticos da França e Alemanha

A França possui um sistema complexo, fundamentado pelo financiamento
por meio de contribuições em função do rendimento, podendo chegar a 12,6% para
os empregadores e 6,8% do montante total do salário dos trabalhadores
assalariados. Já os autônomos arcam com o total da contribuição calculada com
base no seu rendimento declarado.
O seguro social francês cobre mais de 70% das despesas totais de
saúde, as mutuais (previdências) cerca de 6%, com participação do setor público de
cerca de 4%, os seguradores privados com 2%, o que deixa aproximadamente 17%
do total de gastos com saúde a cargo das famílias (CREDES, 1989 APUD OCDE,
1992).
Apesar da sinalização de reformas liberalizantes, tanto o percentual de
participação dos gastos com saúde no PIB (8,8%) como os gastos públicos per
capita (U$ 2.903,00 em 2003) têm sido crescentes na França, demonstrando a
manutenção de um sistema que combina uma cobertura ampla com busca por
qualidade nos serviços.
Uma pesquisa realizada por Blendon et al. (1990) coloca a França em
terceiro lugar juntamente com a Alemanha no que toca a satisfação da população
com seus respectivos sistemas de saúde. De acordo ainda com a pesquisa,
somente 10% dos franceses e 13% dos Alemães recusam o sistema. Os EUA, por
sua vez, obtiveram a pior colocação no ranking de modo que cerca de 90% da
população acreditam que deve haver modificações estruturais no sistema, sendo
que, desses, 29% acreditam que o sistema tem tanta coisa errada que deve ser
refeito por completo.
A Alemanha tem como principal peculiaridade o fato da reunificação
alemã, em 1990. Havia basicamente dois sistemas distintos: o modelo Bismarckiano
centrado nos seguros sociais obrigatórios na Alemanha Ocidental e o modelo com
financiamento integralmente público na Alemanha Oriental.
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Com a unificação prevaleceu-se o modelo Performático em que cerca de
85% da população estão obrigatoriamente segurados e mais ou menos 13%
adquiriram títulos voluntários de seguro de doença (OCDE, 1992).
No que diz respeito às fontes de financiamento, cerca de 60% das
despesas de saúde são financiadas pelas contribuições obrigatórias e voluntárias,
outros 21% por impostos, enquanto que 7% correspondem ao seguro privado e
aproximadamente 11% a despesas não reembolsadas, pagas integralmente pelos
doentes (OCDE, 1992).
Similarmente ao caso francês, a Alemanha mantém-se com uma
estrutura de financiamento da saúde ampla e com baixa participação privada (10%),
bem como mantém a população satisfeita com os serviços prestados.

5.3

Sistemas de saúde com predominância de financiamento público: o caso do
Reino Unido, Canadá.
Muito embora tenham em comum o fato de serem financiados com recursos

do Tesouro Nacional e serem estatutariamente universais, estes sistemas de saúde
apresentam particularidades estruturais internas.

5.3.1 O Sistema Inglês de Atenção à Saúde (NHS)
Todos os residentes do Reino Unido possuem cobertura pública de saúde
feita pelo National Health System (NHS) e financiada com recursos fiscais. O
sistema privado tem caráter suplementar e cobre não mais que 10% da população
(COLOMBO e TAPAY, 2004). Esta cobertura privada representa cerca de 17% do
gasto total com saúde, que, em 2002, vinha de formas diferenciadas de
financiamento privado, sendo o restante de 83% do gasto total com saúde de
responsabilidade do Estado.
Focada numa perspectiva neoliberal, Margareth Thatcher tentou conduzir
uma reforma focada no incentivo à concorrência e ampliação da iniciativa privada e,
embora tenha se realizado algumas mudanças nesse sentido, não só a estrutura do
sistema permaneceu como os gastos percentuais com saúde aumentaram entre 80
e 90 de 5,8% para 6,2% do PIB (OCDE, 1992). Anos mais tarde o primeiro-ministro
Tony Blair amenizou as reformas de Tatcher, buscando compatibilizar o aumento
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dos gastos públicos e a manutenção de um orçamento centralizado com a compra
de serviços privados, visando reduzir o tempo de espera dos pacientes e mantendo
os padrões do NHS, mas fornecendo maior liberdade à implantação de políticas
locais (CASTRO, 2006).

5.3.2 O Sistema Canadense de Atenção a Saúde

O Sistema Público Canadense de Atenção à Saúde também é universal e
tem uma cobertura de 100% da população residente, sendo financiado com recursos
fiscais do Governo Federal e Provincial. Contudo, cerca de 70% da população tem
algum tipo de cobertura privada, uma vez que as despesas com medicamentos fora
do hospital, tratamento dentário e algumas regalias como cirurgias plásticas e
terapias alternativas não são cobertas pelo sistema público ou são de forma parcial.
Ou seja, a presença do setor privado se dá de maneira suplementar ao sistema
público de saúde Canadense. (CASTRO, 2006).
Em relação às despesas com saúde, pode-se dizer que, em 2002, cerca
de 70% do gasto total foi financiado com recursos públicos. A título de comparação,
em 1990, a parcela do gasto total financiada com recursos públicos era de cerca de
75%, evidenciando que, embora o sistema público ainda seja hegemônico no
Canadá, a onda neoliberal disseminada por governos e instituições internacionais
em diversos países pode estar criando uma certa pressão sobre a melhoria da
gestão e redução dos gastos públicos com serviços sociais (OCDE, 2004).
Outro elemento importante do sistema Canadense é que o volume de
recursos transferidos às províncias é diferenciado, havendo um processo
redistributivo em benefício dos estados mais pobres, o que reforça o caráter solidário
e equalizador presente no modelo (CASTRO, 2006).
De acordo com Blendon, et al. (1990), o sistema de saúde canadense
possui o maior índice de aprovação dentre os dez países pesquisados (Canadá,
Holanda, Alemanha, França, Austrália, Suécia, Japão, Reino Unido, Itália e EUA), de
modo que, somente 5% da população acreditam que o sistema deva ser
reestruturado enquanto 56% estão plenamente satisfeitos com os serviços prestados
pelo sistema de saúde canadense. E mesmo contendo um total de gastos com
saúde 30% menor do que o dos EUA em 1990 (atual essa diferença é de 47%), 66%
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dos norte-americanos entrevistados na pesquisa preferem o sistema canadense ao
dos EUA.

5.4

Comparação Sumária dos sistemas de saúde analisados

Após termos analisado alguns dos principais sistemas de saúde pode-se
concluir que, na maioria dos países verifica-se a dominância de modelos públicos de
Sistemas de Saúde financiados com recursos fiscais ou compulsoriamente pelo
Estado através dos sistemas de seguro social, com exceção dos Estados Unidos,
onde a opção está centrada em um sistema regido pelas regras de mercado.
A fim de se ter uma visão mais ampla a respeito dos modelos, foi gerada uma
Tabela-resumo com indicadores de Saúde extraídos do banco de dados da OCDE
(2009):
Tabela 1- Comparação dos principais indicadores dos países observados
Taxa de
Expectativa
mortalidade
de vida
infantil

País

Médicos
por 1000
pessoas

% Gastos
Gastos per Percentual
Enfermeiros
com saúde
capita com
do PIB
por 1000
pagos com
saúde
gastos com
pessoas
recurso
(USD)
saúde
público

Alemanha
Canadá
Espanha
Estados
Unidos

80,3
80,7
81,8

3,5
4,5
4,2

3,6
2,4
3,5

11
9,4
4,9

4.218
4.363
3.067

11,6
11,4
9,5

76,9
70,6
73,6

78,2

6,9

2,4

10,6

7.960

17,4

45,4

França
Reino
Unido

81,0

4,0

3,3

8,2

3.978

11,8

77,9

80,4

4,6

2,7

9,7

3.487

9,8

84,1

OCDE

79,5

4,4

3,1

8,9

3.223

9,5

71,7

Fonte: OCDE, 2009.

Através dos dados apresentados na tabela 1, é possível estabelecer
comparações a fim de analisar a eficiência dos sistemas de proteção social. Sendo
assim, pode-se notar que todos os países que adotam o sistema Performático ou
Redistributivo possuem um padrão de financiamento público da Saúde na ordem de
70%, pelo menos. Por outro lado, o governo dos EUA, que adotam o sistema
Residual como modelo de proteção social despendem apenas 45% do total gasto
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com saúde e, ainda assim, com cobertura a somente 25% da população tal como
informado anteriormente.
O fato das pessoas pagarem menos tributos faz parecer que estão
gastando menos com saúde, uma vez que a carga tributária deverá ser menor em
países com cobertura menor e que as famílias não terão de arcar com a
manutenção do sistema mesmo não usufruindo do mesmo, como ocorre nos
sistemas públicos universais e solidários. Contudo, pelo fato do sistema ser gerido
pelo sistema concorrencial de mercado e o ônus recair quase que exclusivamente às
famílias, o total de gastos com saúde nos EUA acaba sendo bem superior aos
demais. Os gastos per capita com saúde nos EUA giram em torno de U$ 8000,00
enquanto a média dos países na OCDE é de U$ 3223,00 e a média dos outros cinco
países descritos na tabela 1.1 foi de U$ 3822,6, ou seja, nos EUA, os gastos com
saúde são 208% maior do que nos países predominantemente financiados com
dinheiro público.
No que diz respeito aos fatores de risco pode-se inferir que os EUA
apresentam 78,2 anos de expectativa de vida, enquanto os demais variam entre
80,3 e 81,8 anos. Quanto à taxa de mortalidade infantil, nos EUA a cada 1000
nascimentos, 6,9 crianças morrem antes de completar um ano de idade. Dentre os
demais países o Reino Unido possui o indicador mais alto (4,6) e a Alemanha têm o
menor índice de óbitos infantis (3,5).
Diante de tudo que foi explanado até aqui, pode-se tirar como conclusão
que os EUA, em comparação com os demais países analisados aqui, têm problemas
tanto quanto a eficiência como com relação à eficácia. Isso porque não somente o
ônus das famílias com serviços de saúde estão sendo bem superior aos demais
como os indicadores demonstram que os cidadãos que vivem em países com
sistemas de saúde hegemonicamente financiados com recursos públicos vivem mais
e estão mais satisfeitos com os serviços prestados do que nos EUA que são
operacionalizados pela iniciativa privada.
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6

Semelhanças e Diferenças do Sistema de Saúde Brasileiro com os Modelos de
proteção social de outros países.
Neste tópico, temos como objetivo central situar o sistema brasileiro

dentre os modelos de proteção social referidos nos referenciais teóricos e comparar
as condições atuais da política de saúde no Brasil em relação a outros países
desenvolvidos e também da América Latina.
Como já foi visto no tópico 3, há, basicamente, três tipos de Sistemas de
Proteção Social: o Residual, o Redistributivo e o Performático Industrial. Fazendo
uma rápida síntese podemos destacar como características principais de tais
modelos. No modelo Residual prevalece a ação privada e cabe aos próprios
indivíduos a responsabilidade de assegurar suas necessidades com saúde,
educação, previdência, entre outros. Quanto aos modelos Performático e
Redistributivo pode-se dizer que esses ambos tem participação efetiva do Estado,
mas distinguem-se pela abordagem dada em relação à cobertura da proteção e ao
financiamento. No modelo universal, Redistributivo, todos são cobertos e o
financiamento se dá via recolhimento de tributos públicos. No modelo Performático,
por sua vez, somente trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho são
inseridos e o financiamento da provisão se dá mediante as contribuições recolhidas
por trabalhadores, empregadores e, às vezes, subsidiadas pelo Estado (VIANA e
MACHADO, 2008).
Segundo Penteado Filho (1996, p.2), “a evolução das políticas sociais no
Brasil segue um padrão, claramente perceptível, em direção à universalização do
acesso aos serviços sociais e, portanto, nesse sentido, vem aumentando,
gradativamente, seu caráter público”.
Os sistemas de proteção social dos países da América Latina, em geral,
têm conformação híbrida, incluindo características do modelo Bismarkiano
(Performático), sendo suplementado com recursos públicos em graus variados e,
coexistindo com sistemas privados complementares ou até suplementares ao
Estado, verificando uma certa concorrência entre os sistemas público e privado.
Desse modo, há uma divisão do financiamento e prestação dos serviços de saúde
nos três segmentos: os operados pelo Estado; o Seguro Social e o Setor Privado
(GAO, 2000 APUD BISPO Jr. e MESSIAS, 2005).
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Essa

avaliação

adapta-se perfeitamente

ao

Brasil, que

aglutina

características dos três principais sistemas anteriormente apresentados. “O sistema
brasileiro é composto por um sistema público, o SUS, que se aproxima do sistema
de dominância estatal, um sistema de seguros obrigatórios e planos de saúde e, um
sistema de compra direta de serviços, que se aproxima do sistema de livre
mercado”. (BISPO Jr. e MESSIAS, 2005 p.87).
Podemos inferir, que tal performance o se deu porque, por um lado, a
partir dos anos 30, o Brasil partiu de um sistema de seguros aos trabalhadores que
foi se ampliando ao longo dos anos e, depois de promulgada a Constituição Federal
de 1988 e, sobretudo, com a regulamentação das leis que fundamentaram o SUS,
tal sistema foi idealizado de forma que houvesse um predomínio do Estado na
execução das macrofunções de financiamento, regulação e prestação dos serviços
de saúde. Por outro lado, o processo de implementação do SUS, foi sendo realizado
por governantes influenciados pelos programas de ajuste neoliberais que
estimularam a presença do setor privado. (PENTEADO FILHO, 1996).
Essa contradição se materializou em decorrência da transformação de um
modelo previdenciário com abrangência limitada de assegurados para um sistema
Universal e Integral, ampliando o acesso aos serviços de saúde a um grande
contingente da população (que antes da criação do SUS não possuíam cobertura
médico-hospitalar assegurada) sem se estruturar suficientemente para atender esse
aumento substancial da demanda, levando, portanto, ao aumento da precariedade
da assistência prestada e à universalização excludente do SUS (BISPO Jr. e
MESSIAS, 2005).
Isso, por sua vez, criou as condições necessárias para a expansão da
iniciativa privada que, em decorrência das insatisfações das classes mais altas,
somada à insuficiência e ineficiência do SUS, passou a prestar serviços de saúde no
Brasil a uma boa parcela da população.
De acordo com Penteado Filho (1997 p.4), “A evolução histórica da idéia
de cidadania implica numa universalização de direitos na qual, apesar dos avanços
mencionados, dificilmente se enquadra a situação brasileira”. Isso, por sua vez, tem
implicado na progressiva evasão dos serviços públicos em favor dos privados.
Diante disso, Castro (2006) afirma que o SUS tem sido visto não como o sistema
público de saúde, mas como o „sistema do pobre‟ ou daqueles que não são
segurados por planos privados.
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É importante destacar ainda que, além do cenário interno, há também a
influencia da conjuntura mundial, cuja discussão do papel do Estado caminhou, ao
longo das últimas décadas, com maior ênfase para a concepção neoliberal. No
entanto, não podemos deixar de destacar que, mesmo diante de tal contexto, o SUS
vem, não só resistindo a tais pressões como, gradativamente, vem se consolidando
como Sistema de Proteção Social de atenção à saúde.
Segundo Bispo Jr e Messias (2005), o sistema privado brasileiro se
assemelha com o modelo estadunidense, onde o cidadão procura o serviço de sua
preferência e desembolsa diretamente o valor ao prestador ou contrata um pacote
de serviços através de um plano de saúde com valor mensal fixo estipulado pelas
prestadoras de serviços.
Todavia, há de se diferenciar os sistemas quanto à forma de regulação,
pois, nos EUA o sistema de regulação está focado na concorrência enquanto no
Brasil, a Agência Nacional de Saúde (ANS) regula a atuação privada com maior
controle com foco na prestação de serviços. Um exemplo disso é que, ao contrário
dos EUA, no Brasil a agência reguladora não permite que seja cobrado valor
diferenciado

nem

negada

a

cobertura

a

nenhum

tipo

de

paciente,

independentemente da sua condição de saúde. A única forma de distinção de
valores dos planos se dá através da idade dos clientes. A isso se dá o nome de
seleção adversa (MAIA, 2004).
Feitas tais considerações, comparando agora alguns dados sobre saúde
em diferentes países a fim de se ter maior clareza quanto às reais condições do
sistema de saúde brasileiro, a começar pelo percentual de gastos públicos com
saúde nos países da América Latina, disposto na Figura 8:
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Figura 8- Percentual de Gasto Público com Saúde nos países da A.L.
Fonte: World Health Report, APUD CASTRO , 2006.

Como pode ser visto na Figura 8, o percentual de financiamento público
com saúde no Brasil representou 43,5% do total em 1997 e 45% em 2003., ficando
em 13° lugar entre os 18 países selecionados e da média de gastos entre os demais
países da América Latina, que foi de 52%. Em 2003, somente no Uruguai, Paraguai,
Haiti, Equador e Guatemala os estados gastaram menos recursos públicos em
saúde do que o Brasil. Isso demonstra a fragilidade do sistema de financiamento da
saúde no país, corroborando com a ideia de que, apesar de termos um sistema
público universal, na prática, o financiamento público de saúde se assemelha ao de
países com modelos residuais, como EUA (44,6%) e Chile (48,8%).
Buscando ampliar tal análise podemos visualizar os indicadores sociais
de risco relacionados à saúde, a citar Mortalidade Infantil e Esperança de Vida ao
nascer apresentados na tabela 2 a seguir:
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Tabela 2 - Mortalidade Infantil e Esperança de Vida ao Nascer nos países.

Fonte: World Health Statistics (2006); WHO (2006); World Bank (2006) APUD OCKÉ-REIS (2009)

Tomando os dados de 2006, observamos que o Brasil apresentou a taxa
mais alta de mortalidade infantil e a menor expectativa de vida dentre os países
selecionados. A cada mil crianças nascidas vivos no Brasil, 23 morrem até completar
a idade de 1 ano, valor esse, bem superior a dos países da OCDE que variam entre
4 e 6.
Procedendo a análise e tomando os dados referentes ao % do PIB, % de
gastos públicos e gastos per capita com saúde relativos também ao ano de 2006 em
diversos países desenvolvidos e também da América Latina, podemos observar na
Tabela 3 a sequir:
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TABELA 3 – Gasto em relação ao PIB com saúde

Fonte: World Health Statistics (2006); WHO (2006); World Bank (2006) APUD Ocké-Reis (2009)

Apesar de o Brasil manter um percentual de gasto com saúde em relação
ao PIB maior do que a maioria dos países latino-americanos e estar relativamente
próximo do Reino Unido (que possui um dos sistemas de saúde pública mais sólidos
da Europa), pesa o fato de que temos indicadores de risco com saúde piores e a
demanda por serviços de saúde apresenta-se inversamente proporcional ao nível de
renda dos países, de modo que, aumentar os gastos com saúde no Brasil significa
também amenizar certas disparidades sociais, melhorar as condições de vida da
pessoas e solucionar problemas relacionados à incapacidade de acesso de grande
parcela da população. Além disso, destaca-se que, desses 7,9% do PIB gastos com
saúde, apenas 45% derivam de recursos públicos, o que, reforça padrões de
desigualdades sociais e regionais no país, ou seja, entre aqueles que podem e não
podem pagar ou financiar os gastos com saúde.
Outro fator que demonstra a insuficiência dos gastos com saúde no país é
o dispêndio público per capita com saúde que representa apenas U$ 597 dólares per
capita (ou U$ 1,65 dólares por dia), dos quais U$ 328 são privados, enquanto outros
países com sistema hegemonicamente públicos gastam cerca de U$ 3000 dólares
do habitante, sendo 70% derivados da ação estatal.
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Também chama a atenção o fato do Reino Unido, que é o país com maior
cobertura pública de saúde dentre os países da OCDE selecionados, ser o que
menos gasta com saúde, tanto em termos de PIB quanto per capita. Por outro lado,
o dispêndio médio do Norte-americano com saúde se mostrou o mais elevado de
todos os países, evidenciando, portanto, que, se não bastasse a justificativa social
para a construção de sistemas com cobertura pública e solidária dos serviços de
saúde, pode-se dizer também que sistemas predominantemente públicos tendem a
ser mais eficientes e onerar menos os cidadãos do que a opção pelo financiamento
individual-privado.
Percebe-se, portanto, que a quantidade monetária demandada para o
setor da saúde é menos importante do que a forma como são direcionados e
utilizados. A boa gestão desses recursos e fiscalização de como estão sendo
empenhando-os são os grande problema enfrentado no Brasil.

7

Considerações finais

O presente trabalho buscou apresentar os sistemas de proteção social em
particular o sistema de saúde do Brasil. Descreveu-se a estrutura sanitária desde as
suas origens, contextualizando-a historicamente, bem como analisou-se as fontes de
financiamento, as reformas e os caminhos que levaram à configuração financeira e
estrutural atual do SUS.
Ao comparar o sistema brasileiro de saúde com o de outros países,
apresentados no decorrer dos capítulos conclui-se que muita coisa dever ser feita
para se atingir os objetivos do SUS a luz da constituição que, em um trecho do artigo
196 diz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado. A seguir vou apresentar uma
síntese do trabalho com os seus pontos principais.” (BRASIL,1988)
O sistema brasileiro de proteção à saúde nasce atrelado à previdência e
tem um caráter de seguro social. Ao longo do século XX, foi se transformando em
um movimento de inclusão de parcelas cada vez maiores da população, mas é na
Constituição de 1988 que a saúde se torna um direito de todos e dever do estado.
Com a CF-88, os direitos sociais foram ampliados e a saúde ficou vinculada à
Seguridade Social. A proposta de atenção universal baseou-se na concepção da
saúde como direito de cidadania e dever do Estado, indo de encontro à dinâmica
das (contra)reformas mundiais. Ou seja, o País tomou tais medidas num contexto
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econômico mundial, em que o estado de bem estar social foi sendo abandonado
pelas grandes potências capitalistas. O sistema proposto para o Brasil exige um
Estado forte o que não era o caso brasileiro a época de sua criação e não é hoje
também.
A Emenda Constitucional nº 29 (EC n. 29) promulgada em 13 de
setembro de 2000, garantiu uma forma consolidada, ainda que insuficiente, de
financiamento dos serviços públicos de saúde, designando às três esferas de
governo competências de aportes mínimos anuais de recursos e definindo a origem
dos mesmos. Logo, vinculou recursos para o setor saúde e elevou o financiamento
da saúde a um novo patamar, tendo em vista que até então os recursos destinados
à saúde ficavam a mercê das políticas governamentais e, por conseguinte,
institucionalmente vulneráveis aos mandatos.
Na atribuição das competências estabelecidas pela EC-29 onerou-se
mais os Estados e municípios que a União. Ficou definido que a União deve alocar o
total empenhado em ações e no serviço de saúde do ano anterior e acrescer a
variação nominal do PIB prevista para o próximo ano. Isso, contudo, parece ser
ainda um volume insuficiente em relação aos estados e municípios, dificultando
ainda mais a redução das iniquidades entre as regiões, uma vez que a União
poderia cumprir essa função de arrefecer as discrepâncias nos volumes de recursos
destinados às regiões pelo mecanismo federalista.
O Ministério da Saúde, desde a EC-29, vem, sistematicamente, deixando
de cumprir com os mínimos constitucionais. Rubricas não enquadradas como gastos
em saúde de acordo com a lei vem, sistematicamente, sendo computadas como tal.
A citar gastos com saúde privada dos servidores; restos a pagar não pagos e sem
lastro; farmácia popular; bolsa família, etc, têm sido usados como forma de maquiar
o descumprimento do limite mínimo estabelecido pela emenda constitucional.
De maneira geral os governos, sejam da era PSDB ou PT, trataram a
saúde não como política pública de caráter universal, mas como ônus do estado.
Fizeram todos os tipos de manobras jurídicas e orçamentarias para não cumprir se
quer a EC-29 que, por si só, como foi visto no decorrer do trabalho, não destina
recursos suficientes para o sistema. Portanto, é necessário que a política de saúde
pública se constitua como política pública que transcende às decisões e aportes de
recursos governamentais, bem como atenda às necessidades da população em
conformidade com a proposta constitucional de universalização da saúde.
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Após se aprofundar no sistema de saúde brasileiro o trabalho perpassa
por outros sistemas de proteção social com destaque para países como Reino Unido
e Canadá que têm sistemas de saúde universais com cobertura e financiamento
predominantemente públicos. Por outro lado, o sistema americano é voltado para
uma vertente privada, mas, conforme visto, a reforma Obama tenta resguardar a
parcela da população sem cobertura do sistema, tendo em vista que, antes do início
das reformas, cerca 40 milhões de pessoas nos EUA não tinham nenhum tipo de
cobertura à saúde seja ela pública ou privada.
A concepção do sistema, bem como a boa gestão dos recursos são, em
geral, elementos que influem diretamente não só amplitude da cobertura como na
qualidade do atendimento e economia de recursos. No Brasil, os problemas de
ineficiência e insuficiência dos serviços de saúde se dão por diversos fatores.
Primeiro em decorrência das contradições inerentes à manutenção de um sistema
redistributivo sob uma estrutura de gastos insuficiente para tal paralelamente a uma
ampliação de serviços privados, o que forma um híbrido entre o sistema
redistributivo e o residual. Em segundo lugar, há um problema crônico no que diz
respeito à distribuição dos recursos, não possibilitando uma homogeneização dos
serviços de saúde em todo o país, uma vez que tanto o volume de recursos
dispendidos como o controle da qualidade e gestão dos mesmos são
descentralizados. E, por fim, pelo fato de que as instituições públicas e de controle
fiscal ainda não estão fortemente constituídas a ponto de garantir uma gestão à
altura das necessidades que se impõe à garantia do funcionamento satisfatório do
SUS.
Ao final desse trabalho fica uma reflexão: a sociedade como um todo não
tem comportamento coeso. Em geral deseja-se um sistema público de qualidade
pagando menos impostos. Um sistema que possa atender a todos, mas que
mantenha as "diferenciações" individuais. Como grupo defende-se o SUS, como
indivíduo obtem-se plano de saúde sem se dar conta de que este rivaliza com o
primeiro e que, ainda que indiretamente, é "financiado" por todos via isenção fiscal.

72

8

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRAHÃO, J. Qual é questão? Financiamento da Educação no Brasil. Em aberto
2001; dez, 2001; 18 (3-6).
AFONSO J. R.; ARAÚJO, E. A. Cresceu a Carga Tributária em 2003, Nota Técnica
publicada no site: http://www.joserobertoafonso.ecn.br/. Acessado em 15 out. 2006
ALMEIDA GOUVEIA, 1960 appud MEDICINA TROPICAL, 2009
ALMEIDA, C. Reforma de sistemas de servicios de salud y equidad em América
Latina y el Caribe: algunas lecciones de los anos 80 y 90”. Cadernos de Saúde
Pública, v.18 n.4, p.905-925, 2002
BARROS, R. P. et al. Conseqüências e causas imediatas da queda recente da
desigualdade e renda brasileira. Rio de Janeiro: Ipea, jul. 2006.
BEHRING, E. R. Brasil em contra-reforma: desestruturação do Estado e perda
de direitos. 2.ª edição. São Paulo: Cortez, 2008.
BISPO JÚNIOR, J.P.B. e MESSIAS, K.L.M. Sistemas de Serviços de Saúde:
Principais tipologias e suas relações com o Sistema de Saúde Brasileiro. Revista
Saúde.com, v.1 n.1, p.79-89, 2005.
Blendon, R.J., Leitman, R., Morrison, I. e Donelan, K. Satisfaction with health
systems in ten nations. Health Affairs, 9, n.2, 185-192, 1990. Disponível em:
<http://content.healthaffairs.org/content/9/2/185.full.pdf> Acesso em 16/11/2011
BRAGA, J.C. S. e PAULA, S.G. Saúde e previdência - estudos de política social.
São Paulo: HUCITEC, 1981.
BRASIL, Constituição Federal de 1988 EC-29 de 2000.
BRASIL, Senado Federal. Constituição Federal de 1988. Brasília: Senado Federal,
1988.
BRIGGS. A. The welfare state in historical perspective. 1961. In: EATWELL, J.;
MILGATE, M.; NEWMAN, P. The new Palgrave: a dictionary of Economics. London:
Macmillan, 1998. v.4.
BRUE, S. L. História do Pensamento Econômico. São Paulo: Thomson, 2005.
CARDOSO F.H. Autoritarismo e Democratização. Rio de Janeiro: Paz e Terra;
1975.
CARVALHO, G. Financiamento da saúde pública no brasil no pós-constitucional de
88. Tempus - Actas de Saúde Coletiva, v.2 n.1, p.39-51, jul./dez. 2008
CASTRO, Maria Helena L. A relação entre o público e o privado no sistema de
saúde brasileiro: repensando o papel do estado. 2006. Tese (Doutorado em

73

Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro,2006.
CINTRA, M. As suspeitas de sonegação da CPMF. Folha de São Paulo. Opinião
Econômica. Dinheiro Cad.B2, 2004
COHN, A. e ELIAS, P.E. Saúde no Brasil: políticas e organizações de serviços. São
Paulo, Cortez Editora, 1996
COHN, Amélia. ELIAS, Paulo E. M. Equidade e Reformas na Saúde nos anos 90.
Caderno de Saúde Pública. Rio de Janeiro. 18 (suplemento): p. 173 – 180. 2002
COLOMBO, Francesca; TAPAY, Nicole. Private health insurance in OECD countries:
the benefits and costs for individuals and health systems. Paris: OECD, 2004.
(Health Working Papers no. 15)
CORSI, Francisco Luiz. A questão do desenvolvimento à luz da globalização da
economia capitalista. Rev. Sociol. Polit., no.19, p.11-29, nov. 2002,.
DAIN, S. Do direito social a mercadoria. 2000. 190p.Tese (Concurso para Professor
Titular)-Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio
de Janeiro, 2000.
DAIN, S. O financiamento da Atenção Básica no Contexto do Financiamento da
Saúde e das Relações Intergovernamentais no Brasil. 2008 (MIMEO).
DAIN, Sulamis. Palestra realizada no III Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e
Humanas em Saúde em julho de 2005.
ESPING-ANDERSEN, G. Power and distributional regimes. Politics and Society,
USA, v. 14, n. 2, 1987.
FIORI, J.L.C. O Debate sobre o Consenso de Washington. Série Estudos Em
Saúde Coletiva, IMS/UERJ, 1994.
FLEURY, S.; OUVERNEY, A.L.M. Política de Saúde: uma Política Social. In:
Giovanella, L.; Escorel, S.; Lobato, L. V. C.; Noronha, J. C.; Carvalho, A. I. (Org.).
Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008, p. 2364.
FONSECA, C.M.O. Institucionalização da Saúde Pública no Brasil(1930-45):
Consolidando Dualidades. In: Anais do 5ª Encontro da Associação Brasileira de
Ciência Política, Belo Horizonte, 2006.
FONSECA, C.M.O. Local e Nacional: Dualidades da Institucionalização da Saúde
Pública (1930-1945), 2005. 203p. Tese (Doutorado em Ciência Política) - Instituto
Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, 2005.
GERSCHMAN, S. e SANTOS, M.A.B. O Sitema Único de Saúde como
desdobramento das políticas de saúde do século XX. Revista Brasileira de
Ciências Sociais. v.21 n.61, p.177-190, jun. 2006.

74

HEIMANN, L.S. e KAYANO, J Políticas públicas em saúde e participação popular.
In: ALBUQUERQUE, M.C. (Org.). Participação popular em políticas públicas:
espaço de construção da democracia brasileira. – São Paulo: Instituto Pólis,
2006. 124p.
LUZ, M.T. Notas sobre as políticas de saúde no Brasil de "transição democrática" anos 80. PHYSIS - Revista de Saúde Coletiva, São Paulo, v.1, n.1. 1991.
MAIA, A.C. Seleção Adversa e Risco Moral no Sistema de Saúde Brasileiro, 2004.
94p. Dissertação (mestrado em Economia) – Centro de Desenvolvimento e
Planejamento Regional – CEDEPLAR/UFMG, Belo Horizonte, 2004.
MARQUES e MENDES, Áquila. Os dilemas do financiamento do SUS no interior
da seguridade social. Economia e Sociedade. Campinas, v.14, n.1., p 159-175,
jan/ jun.2005
Marques RM, Mendes A. Novas incertezas sobre o financiamento da saúde.
Gazeta Mercantil 2000; 13 set.
MARQUES, R.M. O Financiamento do sistema público brasileiro. Cepal, Série
Financiamento del desarrollo, nº 82, Santiago do Chile, agosto de 1999
MARQUES, R.M. O financiamento do sistema público de saúde brasileiro.
Cepal.Serie financiamiento del desarrollo, n. 82. Santiago, Chile. ago, 2000.
OCDE - Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos. A
Reforma dos Sistemas de Saúde: Análise Comparada de Sete Países da OCDE.
1992. In: Conselho Econômico Social, Estudos de Política de saúde, n.2. 1995.
OECD Health Data 2004. Paris: OECD, 2004.
OECD
Health
Data
2009.
Paris:
OECD,
2011.
Disponível
em:
<http://www.oecd.org/document/46/0,3343,en_2649_34631_34971438_1_1_1_1,00.
html>. Acesso em 16/11/2011.
PAIM, J. S. 20 anos de construção do Sistema Único de Saúde. Tempus - Actas de
Saúde Coletiva, v.2 n.1, p.63-86, jul./dez. 2008.
Para a análise feita no presente trabalho, foram consultados, entre outros GUASCH
E SPILLER, 1999; FIANI, 2001; GIAMBIAGI E ALÉM, 1999; EATWELL; MILGATE e
NEWMAN, 1998
PENTEADO FILHO, P. A. O público e o privado nas políticas sociais. In: MELO, N.
L.; LEAL, S. R. (org.). Relação Público- Privado: do local ao global. Recife, Ed.
Universitária da UFPE, 1996, p. 177-189
PEREIRA, L. Carlos Bresser. Gestão do setor público: estratégia e estrutura
para um novo estado. In: PEREIRA, L. Carlos Bresser; SPINK, Peter (Org.).
Reforma do estado e administração pública gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 1998.
PETRY, A. A vitória é colossal, mas o preço é uma incógnita: Obama aprovou uma
reforma histórica na saúde, algo que ninguém consegue há décadas, mas terá

75

consumido nisso todo o seu capital político? Revista Veja, São Paulo: Abril, Edição
n.2158, mar. 2010.
REIS, C.N.; PERUZZO, J.F. Sistema de Proteção Social e modernização produtiva:
notas preliminares sobre seus impactos em Caxias do Sul. In: 1º Encontro de
Economia Gaúcha, 2002, Porto Alegre. Sistema de Proteção Social e
Modernização produtica: notas preliminares sobre seus impactos em Caxias do Sul,
2002. v. 1
Rezende C. Nota técnica: a implementação da Emenda Constitucional 29
(Emenda da Saúde). http://www.pt.org.br (acessado em 18/Mar/2005).
REZENDE, F. Finanças Públicas. São Paulo: Atlas, 2001.
Brasil Senado Federal. Constituição Federal de 1988. Brasília: Senado Federal,
1988.
SIAF/SIDOR
SOUZA, Renilson Rehem O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE BRASILEIRO.. 2002.
SUPLICY, Eduardo Matarazzo e BUARQUE, Cristovam. Garantia de renda mínima
para erradicar a pobreza: o debate e a experiência brasileiros. Estud. av.
[online]. 1997, vol.11, n.30
TANAKA, O.Y.; ESCOBAR, E.M.A.; GIMENEZ, S.M.; CAMARGO, K.G.; LELLI,
C.L.S.; YOSHIDA, T.M. Gerenciamento do setor saúde na década de 80, no Estado
de São Paulo, Brasil. Rev. Saúde Pública. v.26 n.3 São Paulo Jun., 1992.
VIANA, L.D‟A. e MACHADO, C.V. Proteção social em saúde: um balanço dos 20
anos do SUS. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.18 n.4, p.645684, 2008.
VIANNA, Cid M. de Mello; CAETANO, Rosangela. Tecnologia em saúde: alguns
conceitos úteis para a gestão tecnológica no setor saúde. Disciplina de Gestão
de Tecnologia. IMS. UERJ. 2000.

