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RESUMO 

0 estudo de natureza te6rico-conceitual aborda algumas das vtsoes e concepc;oes 
predorninantes sobre a saude publica desde a sua concepc;ao, desenvolvirnento e 
decadencia ao surgirnento da saude privada no Brasil. Corn o enfraquecirnento da 
saude publica no pais, a .saude privada assume urn papel irnportante na sociedade, 
porern ainda ern processo de regulac;ao e estabelecirnento. Sob o ponto de vista de 
varios autores, analisa a irnportancia da gestao sob o foco da qualidade dentro do 
sistema de saude privada. 0 quanto e irnportante a adoc;ao de processo de qualidade 
para que as ernpresas estejarn atuando de forma positiva dentro do rnercado 
cornpetitivo. 
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ABSTRACT 

The study of theoretician-conceptual nature it approaches some of the visoes and 
predominant conceptions on the public health since its conception, development and 
decay to the sprouting of the private health in Brazil. With the weakness of the public 
health in the country, the private health assumes an important role in the society, 
however still in process of regulation and establishment. Under the point of view of 
some authors, it inside analyzes the importance of the management under the focus of 
the quality of the system of private health.How much it is important to the adoption of 
quality process so that the companies are acting of positive form inside of the 
competitive market. 
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1 INTRODU<;AO 

A saude vincula h<;>mens e ambiente, natureza e sociedade. 

Preocupar-se com a saude e, em principio, tarefa de cada urn em particular. 

Mas nao deixa de ser tambem uma tarefa do Estado e da sociedade. 

Independentemente da situavao economica e social, todo cidadao deve ter as mesmas 

chances para a preservavao e recuperavao de sua saude. 

Cada pais tern urn diferente sistema de saude publica. Os privilegiados com 

urn plano de saude sao assegurados contra emergencias e acidentes. 

Tanto a saude como a doenva, encerram problemas que a Saude Publica trata 

de resolver. Alem de conservar e melhorar a saude, a Saude Publica se encarrega de 

prevenir a doenva, orientando nao apenas o homem doente, mas tambem o homem 

sadio e investigando as causas das doenvas que existem no ambiente que o rodeia. 

Saude Publica em muitas situavoes e classificada como a ciencia e a arte de 

promover, proteger e recuperar a saude, atraves de medidas de alcance coletivo e de 

motivavao da populavao. 

Somente o individuo e seu grupo social podem proteger a saude. Os 

privilegiados que ja podiam fazer conclusoes das pr6prias experiencias e das 

experiencias dos outros, provavelmente ja cooperam com urn praticante que busca as 

causas das doenvas e toma conta da saude 

A globalizavao trouxe grandes problemas para a saude publica. 0 panorama 

epidemiol6gico mudou devido ao avanvo tecnol6gico; ficando cada vez mais 

complexo. 

A atenvao a saude, no Brasil, e realizada atraves da combinavao de dois 

sistemas: o publico, de acesso universal, e o denominado sistema de assistencia 
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suplementar a saude, privado. 0 sistema publico envolve prestadores publicos e 

privados. Parte expressiva dos prestadores privados atendem simultaneamente ao 

sistema publico e ao sistema supletivo. Os estabelecimentos privados, com e sem fins 

lucrativos, podem ainda ser remunerados por desembolso direto dos pacientes. Para 

boa parte da populayao, . o atendimento e realizado exclusivamente pelo sistema 

publico, e parte importante da populayao coberta pelo sistema supletivo tambem utiliza 

a rede publica, particularmente para procedimentos mais complexos e de maior custo. 

A contratayao de serviyos ao setor privado, e o pagamento direto dos prestadores e 

responsabilidade dos gestores estaduais ou municipais, conforme o grau de autonomia 

que obtem ao habilitarem-se as diferentes condiyoes de gestao descentralizada do 

sistema. Na contratayao de prestadores privados pelo sistema publico, devem ser 

priorizadas as instituiyoes filantr6picas sem fins lucrativos (CF, 1988, at. 199, par. 1 °). 

Este trabalho apresenta inicialmente urn hist6rico da emergencia e do 

desenvolvimento do sistema publico de saude no Brasil, sua organizayao e 

desenvolvimento, com o objetivo de discutir as bases institucionais sabre as quais se 

efetuanl. a aml.lise em tomo da saude privada existente no pais. 

0 capitulo seguinte apresenta informayoes sabre o sistema de saude privada 

brasileiro, incluindo aspectos relativos a composiyao de seu publico, o perfil do 

usuario do sistema e respectivas coberturas, das funyoes do sistema de saude, 

envolvendo descriyao das condiyoes de gestao nas empresas de saude. 

Ainda serao analisados os fatores criticos de sucesso dos pianos e seguros de 

saude, a qualidade no fomecimento de serviyo, as peculiaridades desse processo. Sera 

identificado o gerenciamento e a qualidade das empresas prestadoras de saude, ja que, 

a relevancia deste tema sabre a gestao da qualidade nos pianos e seguros de saude e 

proporcional a quantidade de processos e reclamayoes que diariamente se acumular 

nos 6rgaos publicos de defesa do consumidor e nos tribunais. 
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2 A SAUDE PUBLICA BRASILEIRA 

2.1 ENTENDENDO A SAUDE PUBLICA 

A Saude Publica constitui nas sociedades modernas, o campo das pniticas 

sociais que lida com OS problemas de saude das popula95es, e a Epidemiologia e 

disciplina basica deste campo de estudo e interven9oes. 

A Epidemiologia segundo BARATA (2000, p. 313), constituiu-se como 

disciplina cientifica no inicio do seculo XIX tendo em vista cumprir uma dupla tarefa: 

"por urn lado, produzir conhecimentos cientificos acerca da distribui9ao e 

determina9ao do processo saude-doen9a em popula9oes humanas e, por outro, fornecer 

OS subsidios aos servi90s de saude para 0 controle de doen9as e agraVOS a saude". 

Esta disciplina e considerada, portanto, num dos instrumentos estruturais da 

sobrevivencia do homem moderno, a sua saude. A Epidemiologia auxilia e mantem os 

saberes, as praticas sociais, as a9oes, as constru9oes de conhecimentos no que se refere 

a saude das coletividades, comunidades,. E uma disciplina que orienta as a9oes em 

popula9oes humanas e seu ambiente. 

Para AYRES (1995, p. 29) a Epidemiologia ponto principal da Medicina 

Social, da Saude Publica, Coletiva, inspira-se nas "maximas iluministas da medicina 

social, e 'olhando de soslaio' para o metodo das ciencias naturais, a epidemiologia 

coloca-se, ainda no sec. XIX, o 'desafio de conhecer objetivamente as leis do 

comportamento coletivo da saude e da doen9a". 

Os fenomenos de saude de popula9oes e em popula9oes na compreensao de 

CASTELLANOS (1997, p. 78) sao objeto de estudo da Saude Publica, por essa razao 
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tern sido tradicionalment~ definida como: "a ciencia que estuda a distribui<;ao das 

doen<;as e suas causas em popula<;oes humanas, sejam elas urn numero expressivo de 

pessoas, agregados em sociedades, comunidades, grupos demognificos, classes sociais 

ou outros coletivos de seres humanos". Ela estuda os estados particulares de ausencia 

ou presen<;a de enfermidades dos homens sob a forma de doen<;as infecciosas 

(sarampo, rubeola, DST/AIDS, dengue, etc.), nao infecciosas (diabetes, cardiopatias, 

doen<;as mentais, etc.) e agravos a integridade fisica (homicidios, suicidios, 

contamina<;oes, etc.) (ALMEIDA FILHO e ROUQUA YROL, 1990). 

0 objetivo epidemiol6gico situa-se, portanto, no 'organismo' social e, 

estabelecendo-se uma analogia a Clinica, pode-se dizer que a Epidemiologia se propoe 

examinar o 'corpo populacional', ou seja, descrever os agravos que ai ocorrem, 

apontar as causas e orientar a indica<;ao dos meios de controle e profilaxia, propiciar 

uma remodela<;ao das condi<;oes e modos de vida que se encontram na origem dos 

processos de adoecimento (FORA TTINI, 1986). 

Varios estudos epidemiol6gicos - o estudo ecol6gico de Durkheim sobre a 

freqiiencia e distribui<;ao do suicidio associada as culturas protestantes e cat61icas na 

Europa Ocidental, as descri<;oes de ~arr sobre a saude dos trabalhadores das minas, o 

estudo de Snow sobre o c6lera na Inglaterra, os de Villerme sobre as condi<;oes de 

saude dos trabalhadores texteis na Fran<;a e, na America Latina pode-se citar os 

trabalhos de Finlay, em Cuba, sobre o papel dos mosquitos na transmissao da febre 

amarela e os de Chagas, no Brasil, sobre a tripossomiase americana - contribuiram 

para demonstrar que a rela<;ao entre a situa<;ao de saude e as condi<;oes do meio 

ambiente era mediada pelas condi<;oes de vida e de trabalho das popula<;oes e pelos 

agentes etio16gicos. Desde fins do seculo XVII, com o aperfei<;oamento do 

microsc6pio milhoes de seres animados, protozoe:irios e bacterias, que vivam em 

complet~ indiferen<;a as preocupa<;oes humanas, passaram a ser revelados e 

identificados (THOMAS, 1996, p. 200). 
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As descobertas de Pasteur no seculo XIX e o advento da bacteriologia, 

consolidam-se as bases da investiga<;ao experimental calcada nas ciencias biol6gicas; 

agora era possivel provar que microorganismos provocavam doen<;as nos seres 

humanos. F oi estabelecido o arcabou<;o de uma concep<;ao ancorada nas ciencias 

positivistas em que o principio da causalidade explicava quase tudo: para cada agente 

etiol6gico, uma doen<;a. Desta forma criam-se as bases para a busca incessante dos 

agentes etiol6gicos e seus mecanismos de transmissao (CASTELLANOS, 1998). 

0 campo reconhecido como o da Saude Publica tern sua genese no 

desenvolvimento da Medicina Social do sec. XVIII que teve por base uma certa 

tecnologia do corpo social. A Medicina Social e aquela que representou a extensao do 

controle da sociedade sobre os individuos para alem da ideologia e da consciencia, ou 

seja, para alem da constitui<;ao dos Estados, partidos politicos, direitos de cidadania, 

etc.; ela estendeu o controle da sociedade a esfera do corpo humano; segundo 

FOUCAULT (1993, p. 80), "foi no biol6gico, no somatico, no corporal que, antes de 

tudo, investiu a sociedade capitalista". 

De acordo com ROSEN (1994, p. 180), essa expansao do controle social aos 

limites dos corpos humanos e que encontrou na socializa<;ao da Medicina sua 

conforma<;ao hist6rica moderna, ocorreu em fun<;ao de dois aspectos basicos: o 

primeiro deles foi a compreensao vigiada de cidadania e que necessitava incorporar e, 

sobretudo, controlar a sociedade c0mo urn todo, principalmente as classes sociais 

emergentes; o segundo aspecto foi o impacto negativo sobre as condi<;oes de saude das 

popula<;oes que assumia propor<;oes excepcionais e crescentes em conseqtiencia da 

centraliza<;ao de trabalhadores fabris em areas urbanas desprovidas de estrutura 

adequada a essa nova configura<;ao demogratica e territorial, o que trazia serias 

conseqtiencias a dinamica populacional da epoca. Segundo o autor (1994, p. 180), a 

Medicina Social nasce entao, como socializa<;ao da pratica medica, compreendida aqui 

como aquela medicina voltada para a anexa<;ao do corpo biol6gico ao social e, em 

larga escala, atrelada a dinamica do ambiente urbano moderno, as concentra<;oes das 
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popula<;oes. Com seu arcabou<;o na Medicina Social que se estabelecera no seculo 

XVIII, o seculo XIX ve consolidar-se o campo da Saude Publica. 

Em meados do seculo XIX foi que ocorreram estudos sobre as doen<;as 

endemicas e epidemicas compreend.endo-se que as mesmas ocasionavam problemas 

para uma comunidade em seu total. A Saude Publica!Medicina Social estruturada na 

sua forma administrativa na esfera dos poderes publicos e dos aparelhos de Estado, 

constituiram, desde entao, urn campo muito proprio - voltado ao enfrentamento dos 

problemas referentes a saude das popula<;oes. A partir das primeiras decadas do seculo 

XX vai se desenvolver o que se pode denominar de 'novo higienismo' (ROSEN 1994, 

p. 350). 

Na visao de AYRES (1997, p. 143) "talvez nao exista, na hist6ria recente, urn 

processo mais fascinante do que a metamorfose do Estado liberal, nao 

intervencionista, 'vigia noturno', do seculo XIX, ao atual Estado do 'bem-estar', onde 

ja se aceitava o principio da interven<;ao e controle do Estado na Saude". 

A Saude Publica nesta nova conjuntura foi arquitetada sob o mesmo prisma 

biol6gico-experimental que embasava a Medicina moderna, aquela medicina 

crescentemente subjugada ao dominio da clinica. Este novo higienismo estrutura-se, 

portanto, no pensamento medico-clinico, referenciado nos corpos individuais em sua 

expressao populacional, os quais passam a serem vistos como conjuntos de 

individualidades, massa. De uma estrutura populacional passa-se, aos poucos, a uma 

estrutura de conjuntos de individuos e grupos de risco (AYRES, 1997, p. 143). 

Dentro dessa perspectiva a aspira<;ao basica da a<;ao da Saude Publica passa a 

ser, entao, a diminui<;ao dos riscos de adoecer. Continua a afligir a humanidade nao 

apenas em virtude do conhecimento incompleto de suas casas e da falta de higiene 

individual e publica: tambem as duras realidades economicas e industriais e as 

condi<;oes de moradia infames a estimula muito" (ROSEN, 1994, p. 350). 
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A Saude Publica concretiza-se, assim, com bases na Epidemiologia, -

conhecimento e pnitica voltados para o diagn6stico e interven<;ao sobre popula<;oes, 

coletivos, grupos, massa. Compoe-se, a partir de dois principios basicos: 

a busca do agente etiol6gico causador da doen<;a; 

a<;ao voltada aos corpos dos individuos sob risco em sua expressao 

de grupos, massa, popula<;oes. 

Ao se submeter ao enfrentamento do processo saude-doen<;a em popula<;oes; 

referindo-se aos conhecimentos que tern produzido quanta as interven<;oes concretas 

que tern provocado, a Epidemiologia, por meio das praticas clinicas e de Saude 

Publica, tern se embrenhado nas esferas multiplas e diversificadas das dinamicas 

sociais e ambientais. Tern circulado, entre o empirico e o te6rico, entre praticas e 

conhecimentos, entre individuos e coletivos, entre meios- 'naturais' e 'sociais'. Sendo 

assim, e, portanto, na confluencia dos agentes etiol6gicos e dos corpos humanos que se 

estabelece a tensao entre 'natural' e social; o combate aos microorganismos tendo por 

referenda os corpos dos individuos constituem o cemirio do controle das doen<;as, a 

fronteira, a 'zona de transi9ao' entre o biol6gico eo social. 

2.2 A RECENTE EVOLU<;AO DA SAUDE PUBLICA BRASILEIRA 

No inicio do seculo XX, as campanhas sanitarias foram o maior foco de 

aten<;ao da saude publica; as politicas sociais mostravam grande preocupa<;ao com uma 

melhoria do padrao sanitaria das cidades. 

No periodo a que se seguiu a II Guerra Mundial, o discurso preventivista foi 

amplamente disseminador nos Estados Unidos e apoiador pela Organiza<;ao Mundial 
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da Saude como modelo assistencial adequado capaz de diminuir os custos da aten9ao 

medica. Entretanto, os conceitos basi cos do discurso preventivista 1, da forma como 

vinham sendo impastos pelos organismos internacionais, foram amplamente criticados 

pelos profissionais que atuavam dentro das faculdades de medicina social no Brasil. A 

sugestao de reformar o sistema de saude brasileiro apenas como objetivo de diminuir 

os custos da aten9ao medica foi fortemente rejeitada pelos profissionais dos servi9os 

de saude publica, principalmente aqueles comprometidos, com a medicina 

comunitaria. 

E importante frisar que, no conjunto dos paises capitalistas, pelo menos ate os 

anos 1930, havia uma participa9ao modesta do Estado nas politicas voltadas para a 

saude publica. As politicas entao existentes eram voltadas para a9oes de saneamento 

basico e de combate a endemias (MEDICI, 1995, p. 104). No Brasil, as primeiras 

a9oes sanitarias organizadas ocorreram no final do seculo XIX, ainda durante o 

Imperio, com o objetivo de combater a febre amarela, causadora de grande 

mortalidade entre os imigrantes estrangeiros que serviam de mao-de-obra para a 

cafeicultura. 

Com amplia9ao da divisao do trabalho e a cria9ao de todo o arcabou9o 

juridico-trabalhista, e uma grande ur:baniza9ao; a aten9ao individual publica de saude 

passou a ter seu foco em especial as categorias profissionais reconhecidas por lei. Esta 

caracteristica corporativa ·da aten9ao a saude no Brasil ficou restrita somente aos 

trabalhadores do mercado formal ate os anos 60. 

A cria9ao do Instituto Nacional da Previdencia Social (INPS), em 1966, em 

substitui9ao aos antigos lAPs setoriais, representou a extensao dos beneficios da 

assistencia medica aos trabalhadores formalmente empregados, vinculados pela 

1 Os conceitos basicos do discurso preventivista sao a hist6ria natural da doenya, o conceito ecol6gico da saude e 
doenya e a·multicausalidade.O modelo preventivista, como AROUCA (1975) o denomina, buscou incorporar na 
formayao dos estudantes de medicina uma nova.atitude de prevenyao como processo individual , neutralizando o 
conjunto de rela96es sociais que determinam os serviyos de saUde e os pr6prios sujeitos. 0 social e reduzido ao 
meio ambiente, locus de agentes causais, e nao como relayoes sociais que influem nos estados de saude e doenya 
das pessoas e dos grupos (ESCO~L, 1998, p. 21). 



9 

Carteira de Trabalho e Previdencia Social (CTPS). Tratava-se ainda de uma heran~a da 

Era Vargas, de extensao da "cidadania regulada" pela via autoritaria. Essa amplia~ao 

da cobertura viria logo depois traze'r para o escopo da previdencia os trabalhadores 

rurais atraves do FUNRURAL (1971), e tambem os empregados domesticos (1972) e 

os autonomos (1973). 

0 regtme autoritario, portanto, encaminhava a reivindica~ao sindical no 

sentido da universaliza~ao da cobertura de atendimento medico por parte do Estado. 

Mas o fazia de uma forma extremamente centralizada, controlando rigidamente as 

politicas e os recursos, ao mesmo tempo em que criava as condi~oes institucionais para 

a emergencia e o desenvolvimento de urn sistema de saude privado, como discutirei 

mais adiante. E dessa forma que adquire grande importancia o Plano de Pronta A~ao 

(PPA), de 1974. Ao articular, atraves da sistematica de convenios com a rede privada, 

todos os servi~os de assistencia medica existentes, o PP A correspondeu a "iniciativa 

rilais expressiva de universaliza~ao da cobertura para a clientela nao-segurada" 

(COSTA, 1996, p. 483), e tambem o financiamento do sistema privado pelos cofres 

publicos (CORDEIRO, 1984). 

Em meados dos anos 70 teve inicio o processo de redemocratiza~ao politica e 

social no Brasil. A mobiliza~ao nacional pela luta cidada se materializou na area da 

saude atraves das opinioes do Movimento da Reforma Sanitaria que tinha urn objetivo 

que se confundia entre uma oposi~ao ao regime autoritario e a transforma~ao do 

Sistema Nacional de Saude. Surgiu assim, a medicina social no Brasil emergindo de 

dentro dos departamentos. de medicina preventiva - DMPs - das universidades, com 

forte tendencia a uma abordagem hist6rico-estrutural dos conteudos da saude coletiva 

(COHN, 1995, p 213). 

De acordo com MISOCZKY (1994, p. 40), algumas experiencias em medicina 

comunitaria no nivel local, ja come~avam a ser experimentadas nos anos 70. Ja em 

meados dessa decada, a Unidade Sanitaria Murialdo, em Porto Alegre, mantida pela 

Secretaria Estadual de Saude do Rio Grande do Sui, ja se constituia num exemplo 
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nacional de atendimento medico simplificado, organizado para comunidades em risco 

s6cio-sanitario. 

0 exemplo mais significativo talvez devesse ser conferido aos postos de 

medicina comunitaria do Hospital Concei9ao, em Porto Alegre. 0 Grupo Hospitalar 

Concei9ao descentralizou os servi9os de saude ambulatoriais, oferecidos ate entao nos 

pr6prios hospitais da rede, em postos de saude dentro de algumas comunidades pobres 

da zona norte da capital rio-grandense. Ainda que duramente criticada por alguns 

sanitaristas, a descentraliza9ao dos servi9os basicos de saude da Rede Concei9ao 

perdura ate OS dias de hoje, diga-se de passagem, com grande exito. Pesquisas 

demonstraram que o Servi9o de Saude Comunitaria (SSC) do Hospital Concei9ao e 

visto pelos usuarios como urn servi9o que facilita o acesso as consultas medicas e 

presta urn born atendimento a comunidade onde esta implantado (OLIVEIRA, 1995, p. 

9). 

De acordo com os estudos de STEIN (1998, p. 47), o facil acesso dos usuarios 

aos atendimentos primarios de saude chegam a diminuir em ate tres vezes o 

atendimento de casos nao urgentes nos setores de emergencia dos hospitais. Isso 

significa dizer que 0 modelo de aten9a0 primaria integral a saude, quando implantado 

numa regiao definida, subtrai as consultas nao urgentes dos centros hospitalares, 

desafogando o sistema de maior complexidade e facilitando o acesso ao atendimento 

medico. 

De acordo com COHN (1995, p. 233), as reivindica9oes do Movimento 

Sanitario, refor9adas, tambem, por essas experiencias no sui do pais, mantiveram-se 

firmes na luta pela cria9ao de urn sistema unico de saude gratuito e universal, 

essencialmente administra9o pelo Estado, sendo que ao setor "privado" caberia apenas 

urn papel complementar. Dessa forma, "varias for9as politicas oriundas da sociedade 

civil e articuladas ao Movimento Sanitarista, disputaram, na epoca, no ambito politico, 

a conquista de uma proposta de reforma sanitaria que privilegiasse a universalidade de 
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atendimento nos servi9os de saude eo dever do Estado em garantir esse direito" (1995, 

p. 233). 

Nos ultimos anos do regime militar cairam significativamente os recursos para 

a saude publica a ponto de o Banco Mundial mostrar uma redu9ao de 41% nas 

despesas com saude no Brasil entre 1978 e 1982 (ABRANCHES, 1985, p. 72). 

2.3 A NOV A REPUBLICA E A LUTA PELA DESCENTRALIZA<;AO DA 
SAUDE PUBLICA (1985-1994) 

Passada uma decada e meia de reivindica96es, grande parte do ideario do 

Movimento Sanitario2 foi incorporado ao texto da nova Constitui9ao brasileira de 

1988. 

As sugestoes de reforma na area da saude compreendiam: a cobran9a aos 

USUarios dos servi90S oferecidos pelo govemo; 0 estimulo a utiliza9a0 de pianos 

privados de cobertura de riscos (a seguridade social ficaria exclusivamente para os 

pobres e os pianos privados de pre-pagamento para os demais ); a utiliza9ao mais 

eficiente de recursos govemamentais ( fim da corrup9ao, do desperdicio, da rna gestao 

dos recursos), e a descentraliza9ao dos servi9os (AKIN, BIRDSALL e DE FERRANTI 

citado em POSSAS, 1995, p. 57). 

2 Relat6rio Final da VIII Conferencia Nacional de SaUde, realizada ern Brasilia ern 1986, a sisternatiza¥iiO das 
principais reivindica<;oes do Movirnento Sanitario, dentre elas: a separa<;ao entre "saude" e "previdencia social" 
corn financiarnento proprio para o setor de saude; a reformula<;ao e arnplia<;ao do conceito de saUde; a cria~ao de 
urn sistema 1lnico de saUde; a descentraliza<;ao dos servi~os de saUde e o fortalecirnento dos rnunicipios; a 
participa~ao da popula~ao - atraves de entidades participativas - na formula~ao, planejarnento e avalia~ao das 
a~oes ern saude, alern de urna politica de recursos hurnanos que privilegiasse o curnprirnento da carga horaria 
contratual e o incentivo a dedica~ao exclusiva nos servi~os publicos de saUde; incorpora~ao dos agentes 
populares de saude como pessoal rernunerado, sob coordena~ao do nivel local do Sistema Unico de Saude, para 
trabalhar ern educa<;ao para a saUde e cuidados prirnarios (MINA YO, 1992, p. 117-128). 
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MENDES (1999, p. 23) expoe que: "as propostas de redimensionar os 

sistemas de saude, propostas essas vindas tanto dos setores organizados da sociedade 

civil quanto de organismos intemacionais, foram se intensificando e ganhando uma 

visibilidade significativa a partir dos anos 70"3
• Importante relembrar que essas 

manifesta96es ocorreram de forma mais ou menos universalizada na America Latina e 

tambem em paises europeus enos Estados Unidos. 

A crise e a reforma nos sistemas de saude sao fenomenos praticamente 

globalizados, porque o que sucede na realidade, conforme ressalta MENDES (1999, p. 

24 ), e uma profunda reforma nos estados capitalistas em geral. 

E necessario recordar que o govemo brasileiro teve o cuidado de produzir e 

regular a saude publica,. desde os anos 30, atraves da medicina previdenciaria, 

utilizando como politica a compra de servi9os de terceiros ria area da assistencia 

medica. Mais especificamente em 1977, 80% do valor dos financiamentos aprovados 

para a area de saude foram destinados ao "setor privado" (FA VERET; OLIVEIRA, 

1989, p. 20). 

Os autores (1989, p. 20), expoem que: 

Porern, foi a partir de 1975, como conseqliencia do continuo desvio da receita da Previdencia 
para outros setores da econornia, ao alto custo da rnedicina curativa e da tendencia crescente 
a universalidade no atendirnento a popula<;ao, o estrangularnento na base de financiarnento 
do rnodelo de contribui<;ao previdenciaria foi inevitavel. Concornitante aos problemas acirna 
rnencionados entra ern cena o enfraquecirnento gradativo do Estado intervencionista 
brasileiro e urn novo modo de viabilizar a saude publica precisou ser pensado. 

Encontra-se, ainda, conforme MENDIONDO (1998, p. 213), "uma profunda 

mudan9a na demografia populacional do planeta aliado aos fenomenos da 

3 Pode ser conferido na campanha globalizada da Organizayao Mundial da SaUde, em 1978, "SaUde para Todos 
no Ano 2000"; as reivindicay6es do Movimento Sanitario Brasileiro por uma reforma nos setores de saUde no 
Brasil no periodo de 70 a 80; o impacto da VIII Confen3ncia Nacional de SaUde realizada em 1986 em Brasilia; 
as infuneras conferencias mundiais de saUde como a de Alma-Ata (1978), Ottawa (1986), Bogota (1992), Caribe 
(1993), I Conferencia de Saude de cunho popular na Alemanha (2000), todas manifestayoes com envolvimento 
direto da sociedade civil. A principal pauta de todos esses movimentos sempre foi a de redimensionar os 
sistemas de saude entao em vigencia, contempl~ndo principalmente o controle social dos serviyos e das politicas 
de saUde. 
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reestrutura9ao produtiva, do desemprego estrutural, do encolhimento do Estado no 

financiamento de politicas publicas, da pobreza mundial generalizada". De acordo com 

as estatisticas no Brasil, "entre 1980 e 2025, haveni urn aumento em tomo de 24,4 

milhoes ·de idosos". 

Os especialistas pr:eveem que a popula9ao brasileira ocupara, em 2025, o sexto 

Iugar no ranking mundial de envelhecimento da popula9ao". Desta forma, o aumento 

da expectativa de vida tambem se constitui, juntamente com os fenomenos 

anteriormente citados, em urn agravante a manuten9ao da estrutura da seguridade 

social em geral e, particularmente, da saude publica, em qualquer sociedade da 

atualidade (MENDIONDO 1998, p. 214). 

Em urn contexto de reestrutura9ao economica de corte neoliberal, o Estado de 

Bem-Estar Social passou a ser o alvo principal das criticas do poder economico global. 

Dentro dessa perspectiva pode-se denominar de Estado de Bem-Estar Social, "os 

Estados que, mesmo em economias capitalistas assumem papeis de cobertura 

generalizada de beneficios sociais, dentro da concep9ao de que a cidadania deve ser o 

regulador principal da economia e da sociedade" (DEMO, 1995, p. 125). 0 autor 

destaca a denominada universaliza9ao da previdencia, da assistencia, da educa9ao 

basica, do seguro-desemprego, independentemente das rela96es de mercado, e 

garantido acesso satisfat6rio de bem-estar. Na pratica, segundo DEMO (1995, p. 125), 

"o Estado de Bem-Estar esta regredindo desde os anos 80. Nos paises em 

desenvolvimento, como no caso do Brasil, o Estado de Bem-Estar nao passou de 

cidadania assistida". 

0 cenario economico e politico atual ap6s vinte anos; vern reivindicando urn 

Estado minimo com forte redu9ao nos gastos com politicas publicas. Deste modo, as 

politicas sociais passaram a assumir, em qualquer govemo contemporaneo, urn carater 

eminentemente problematico. Atualmente dos Estados se encontram em uma situa9ao 

embara9osa, independentemente de serem desenvolvidos ou em via de 

desenvolvimento, em como resolver as carencias basicas de uma popula9ao 
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crescentemente empobrecida, reduzindo a niveis insignificantes os custos com 

politicas sociais. Esclarecendo, o Estado encontra-se em delicada situa~ao de ter que 

servir dois senhores ao mesmo tempo. De urn lado, adaptar-se as exigencias do poder 

economico mundial e de outro, resolver as enfermidades sociais que sobraram dessa 

mesma politica economica. 

Dentre as politicas citadas pelo Banco Mundial, a descentraliza~ao ganhou 

acentuado destaque, em virtude da convergencia de interesses e orienta~oes entre o 

tripe formado pelas institui~oes estrangeiras, os 6rgaos govemamentais e o movimento 

sanitarista. 

MEDICI (1995, p. 105), aponta as razoes que justificariam a op~ao dos 

programas de saude pelas politicas de descentraliza~ao: 

1. a possibilidade de redu~ao dos gastos com saude, que haviam crescido de 

maneira acentuada no Welfare State, com a progressiva amplia~ao dos beneficiarios; 

2. a tentativa dos Executivo·s centrais em deixar de se responsabilizar, numa 

conjuntura de crise economica, pelos cortes ou aumentos dos gastos com saude, 

buscando maior legitimidade para as decisoes de govemo, relativas ao ajuste fiscal dos 

paises; 

3. os anseios dos movimentos sociais e poderes locais em responder pelas 

necessidades especificas das politicas de saude de cada regiao; 

4. a busca por novos arranjos na gestao dos sistemas de saude que reduzissem 

o poder ~ o corporativismo dos sindicatos mais organizados; 

5. a possibilidade de flexibiliza~ao da "rela~ao entre niveis de hierarquia dos 

servi~os, consumo de tecnologia medica, gestao da saude e prestadores publicos e 

privados", adequando o modelo as necessidades e condi~oes de cada local (MEDICI, 

1995, p. 106). 
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As politicas orientadas para a descentraliza<;ao na area da saude no Brasil 

compreenderam tres fases distintas. A primeira iniciativa no sentido da 

descentraliza<;ao da saude publica aconteceu no final do regime militar, num contexto 

marcado pela recessao da economia. A implanta<;ao das A<;oes Integradas de Saude 

(AIS), pelo Ministerio da Previdencia e Assistencia Social em 1983, buscou aumentar 

a eficiencia nas a<;oes de saude e a conten<;ao dos custos da assistencia medica sob a 

responsabilidade da previdencia oficial. Para esse fim, criaram-se instancias colegiadas 

que privilegiavam estados e municipios na programa<;ao e execu<;ao do or<;amento da 

saude. 0 governo procurou tambem legitimar as AIS, permitindo que delas 

participassem entidades representativas da sociedade civil (GIOVANELLA & 

FLEURY, 1996, p. 180). 

0 passo seguinte para a descentraliza<;ao remonta a Nova Republica. Criou-se 

o Sistema Unificado e Descentralizado de Saude (SUDS) (Decreto n. 94 657, de 20 de 

julho de 1987). 0 SUDS iria transferir recursos aos estados e municipios que se 

propusessem a criar conselhos municipais ou estaduais de saude e elaborassem pianos 

municipais nessa area (MELO, 1993, p. 133). Essa segunda etapa da descentraliza<;ao 

foi marcada pelo fechamento dos escrit6rios regionais do INAMPS, com a 

transferencia das suas atribui<;oes para as Secretarias Estaduais de Saude (LEWIS & 

MEDICI, 1998). 

A descentraliza<;ab de recursos promovida pelo SUDS encontrou, contudo 

uma forte oposi<;ao, vinda dos grupos medico-empresariais, ( da burocracia central do 

Instituto INAMPS). Os grupos medico-empresariais sentiram-se prejudicados frente a 
possibilidade de redu<;ao dos recursos publicos repassados a saude. Burocratas do 

INAMPS viram-se amea<;ados de perder poder decis6rio, ja que o 6rgao assumiria 

apenas as fun<;oes de controle e co-financiamento do sistema. 

A mais significativa iniciativa da Nova Republica na area social resultou em 

"paralisia decis6ria e fragmenta<;ao institucional" (MELO, 1993, p. 135). 



16 

Houve urn veto ao SUDS, uma vez que a descentraliza9ao ja fora apontada 

como meta do Executivo, que assim incorporava muitas das reivindica9oes do 

movimento sanitarista, sistematizadas. 0 SUDS foi amplamente criticado por setores 

da area de saude mais a esquerda, que 0 entenderam como uma forma de 

sobrevivencia politica do Ministerio da Previdencia e Assistencia Social. Todos 

tinham o conhecimento de que o modelo de previdencia, tal como estava, nao tinha 

saida, e que este caminharia para o Sistema Unico, eles lutam por uma reforma por 

dentro, numa tentativa de modemiza9ao do INAMPS, ja com a descentraliza9ao e a 

municipaliza9ao" (AROUCA citado PEREIRA, 1996, p. 441). 

Muitos fatores contribuiram para o fracasso do SUDS, mas a promulga9ao de 

uma nova Constitui9ao, em 1988, daria seqUencia ao processo de descentraliza9ao 

iniciado pelas AIS e pelo SUDS, transferindo a responsabilidade publica dos cuidados 

com a saude para 0 ambito dos municipios. 

2.4 0 SUS UMA NOV A PRO POSTA PARA A SAUDE BRASILEIRA 

A Carta de 1988 estabeleceu o novo modelo da politica de saude no Brasil. Ao 

separar .definitivamente as areas de saude e de previdencia, a nova Constitui9ao 

promoveu uma ruptura com o modelo criado durante a Era Vargas, que atribuia ao 

Ministerio da Saude a responsabilidade pelo combate as epidemias e tomava a 

assistencia medica uma atribui9ao das institui9oes previdenciarias, segmentadas por 

categorias profissionais. A reforma instituida pelo regime militar pos fim a 

segmenta9ao, mas nao significou mudan9as de fundo nesse modelo. A partir de 1988, 

no entanto, a Previdencia Social perdeu as atribui96es relativas ao atendimento 

medico-hospitalar, passando a restringir-se a concessao e ao gerenciamento das 

aposentadorias, pensoes e seguros de acidentes de trabalho. 
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A terceira fase das politicas orientadas para a descentraliza9ao foi definida nos 

artigos 196 a 200 da Constitui9ao, que estabeleceram a cria9ao do Sistema Unico de 

Saude (SUS). 

MEDICI (1995, p. 124), comenta as tres inova9oes relevantes na politica de 

saude apresentadas pelo SUS: 

(1.) a definiyao de urn comando unico para o sistema de saude em cada esfera de governo, o 
que implicaria a futura transferencia do INAMPS para o Ministerio da Sat'ide e a sua 
posterior extinyao; (2.) a descentralizayao como principia organizador basico, cabendo aos 
estados e municipios a primazia da prestayao dos serviyos de saude, e (3.) a co
responsabilidade do financiamento dos recursos entre Uniao, estados e municipios. 

Ha, entretanto quem negue a existencia de mudan9as no curso da politica de 

saude publica. De acordo COSTA (1996, p. 496), "a nova Constitui9ao pode ser 

considerada como uma sintese dos arranjos consolidados inercialmente ao Iongo das 

decadas de 197011980. As inova9oes conceituais e organizat6rias que apareceram na 

Carta nao expressavam nenhuma ruptura com quaisquer dos interesses que incidiram 

sobre a arena setorial nessas decadas" (COSTA, 1996, p. 496). 

0 Artigo 199 da Constitui9ao define o SUS como urn sistema organizado em 

rede, envolvendo participa9ao social, segundo o principia descentralizador e 

cooperativo. A legisla9ao complementar (Lei n. 8 142, de 1990) preve a 

implementa9ao de urn processo decis6rio amplo, com a institui9ao dos conselhos de 

saude em cada esfera de governo, atuando de maneira integrada (COSTA, 1996, p. 

497). 

Por outro lado, a Lei n. 8.080, do mesmo ano, reconheceu a necessidade de 

funcionamento de urn sistema privado de saude, 0 qual ficou restrito as empresas de 

capital nacional, uma vez. que ficou vetada a entrada de empresas estrangeiras nessa 

area (COSTA, 1996, p. 497). 

0 texto final da Constitui9ao de 1988, no entanto, permitiu a recomposi9ao do 

setor privado em torno da manuten9ao dos seus interesses. Duas importantes altera9oes 
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foram promovidas em dois artigos do anteprojeto apresentado pela comissao: no 

Artigo 230, a atribui9ao exclusiva do Estado nas a9oes de assistencia a saude foi 

substituida pela possibilidade de a9ao da iniciativa privada, via contratos e convenios; 

e no Artigo 231, foram incluidos no SUS apenas os servi9os publicos (COHN citado 

PEREIRA, 1996, p. 451 ). 

2.4.1 A Palencia do sistema de saude na decada de 90 

Os setores da sociedade mais conservadores diagnosticaram a "falencia 

programada" da saude publica como conseqiiencia direta do texto final da Constitui9ao 

de 1988, que estabelecia a universaliza9ao da cobertura da assistencia medica, sem a 

necessaria defini9ao de fontes de financiamento (PEREIRA, 1996, p. 450). 

No Brasil existia na decada de 90, 40 milhoes de pessoas economicamente 

ativas; destes 40 milhoes, 27 milhoes sao trabalhadores pagando, e 13 milhoes de 

aposentados usufruindo, transparecendo urn sistema ainda mutualista. Porem, ap6s a 

Constituinte 40 milhoes dos recursos, que na realidade sao 27 foram estendidos para o 

usufruto de 160 milhoes de pessoas sem acrescentar nem mais urn centavo. 

Os recursos da seguridade ainda eram formados por 85% da folha de 

pagamento, mais 7,6% de Finsocial, mais 4% de contribui9ao sobre o lucro e o 

restante de concurso de progn6stico. Entao para que se quadruplicasse o atendimento 

da Seguridade Social, que antes era Previdencia Social, foi injetado 15% de recursos. 

(JEFERSON citado PEREIRA, 1996, p. 451 ). 

Em urn contexto de crise economica intemacional com a necessidade de 

politicas de ajuste, a decisao politica de universaliza9ao teria significado simplesmente 

a inviabiliza9ao da previdencia social e da assistencia a saude pelo Estado. Ao 

contrario do esperado au~ento do volume de recursos destinados a saude publica em 
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decorrencia da universaliza<;ao prevista pelo SUS, o que ocorreu de fato foi uma 

dnl.stica redu<;ao dos gastos federais durante o govemo Collor de 1990-1992. 

Segundo MEDICi (1995, p. 132), "os recursos para a saude despencaram 

nesse periodo, caindo de cerca de US$ 11,3 bilhoes para urn total de US$ 6,5 bilhoes". 

Esses valores da varia<;ao do volume total de recursos gastos pelo govemo 

federal com a saude no Brasil no periodo de 1989 a 1993 sao demonstrados na tabela 

01. 

TABELA 01- EVOLU<;AO DO GASTO FEDERAL COM SAUDE NO BRASIL, DE 1989 A 1993* 
Anos · Gasto federal (US$ Taxa de variar;iio Gasto federal per 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
FONTE: 

milhoes) percentual anual capitii (US$/ 
11.320,3 80,37 
9.451,6 -16,5 65,86 
7.841,0 -16,9 53,67 
6.571,2 -16,3 44,11 
8.307,6 +26,4 54,76 

IPEA-IPLAN citado em SOARES, 1999, p. 253 - Balanc;os gerais da Uniao e conta 
consolidada do gasto social 
*Base de calculo :US$ medio de 1992. 

Os numeros registrados no inicio dos anos 90 seriam suficientes para a 

conforma<;ao de urn quadro conjuntural para a area da saude, durante os anos 

seguintes, que apresentaria como principais caracteristicas, segundo MEDICI (1995, p. 

132): (a) a acelera<;ao da desorganiza<;ao e do sucateamento do sistema publico; (b) a 

queda dos gastos com programas de alimenta<;ao e nutri<;ao, vigilancia sanitaria e 

epidemiol6gica e da Funda<;ao Nacional de Saude, e (c) o forte crescimento do setor 

privado complementar. 

Em fun<;ao desse quadro houve uma deteriora<;ao das condi<;oes de saude, com 

o ressurgimento de endemias eo aumento da mortalidade infantil no Nordeste, regiao 

sem condi<;oes de utilizar recursos pr6prios para a area da saude publica (MEDICI 

(1995, p. 133). 
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Urn outro lado do sucateamento da saude publica no Brasil no periodo 1990-

1994 diz respeito ao envolvimento da rede operacional do SUS nos grandes esquemas 

de corrups:ao engendrados a partir da posse de Collor, quando se instalou nos 

principa~s centros decis6rios do Poder Executivo a chamada "Republica das Alagoas". 

A magnitude dessas fraudes "que nao afetaram somente os recursos destinados a saude 

publica". E importante deixar claro que diversos tipos de fraudes sempre ocorreram e 

vern ocorrendo regularmente no setor publico, sendo eventualmente trazidas ao 

conhecimento da populas:ao pela imprensa. 0 que se registra aqui e a dimensao 

assumida por essas irregularidades diante de uma situas:ao que se configurava cada vez 

mais ca6tica na saude publica nesse periodo 4• 

No govemo de 1994 em diante os gastos foram decrescendo numa ordem de 

21% nos programas de saude como podem ser constatados na tabela 02 conforme 

dados apurados pelo IPEA - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada. 

T ABELA 02 - DESPESAS OR<;AMENTARIAS EM PROGRAMAS DE SA(JDE- 1 005-1998* 
Ano · . Valor · 

1995 17.774 
1996 15.859 
1997 14.599 
1998 14.038 
Varia~ao 1995-1998 -21% 

FONTE: CALON, 1999, p.26). 
*Corrigido pelo IGP-DI, a partir de dados mensais. 

Essa constatas:ao e refors:ada por urn relat6rio divulgado pela OP AS-OMS, 

que aponta que o gasto federal do Ministerio da Saude representou, em 1996, 10,4% 

da arrecadas:ao da Uniao. Este percentual significa urn valor muito inferior ao de 1989, 

da ordem de 19% (DAIN citado OP AS-OMS, 1998, p. 29). 

A tabela 03 elaboradas por tecnicos pertencentes a Diretoria de Estudos 

Sociais (DISOC) do IPEA, discrimina as fontes de receitas para os programas do 

4 Uma extensa lista cronol6gica da a9ao predat6ria (rentseeking) na politica brasileira de saUde a partir das 
demmcias veiculadas na imprensa, com destaque para o periodo do govemo Collor, pode ser encontrada em 
SILVA (1997, p. 237-296). 
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Ministerio da Saude durante o govemo de 1994-1998. A tabela refere-se a distribui9ao 

percentual das fontes de financiamento, onde fica bastante claro o peso acentuado da 

CPMF no total dos recursos destinados ao Ministerio a partir de 1997, em detrimento 

da perda relativa de recursos atraves da COFINS (Contribui9ao Social para o 

Financiamento da Seguridade Social). 

TABELA.03 -DISTRIBUI<;AO DE GASTOS, SEGUNDO RECURSOS DE 1993 A 1999* 
Fontes definanciamento 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Recursos ordimirios 1.376 156 703 38 237 2.285 3.201 
Titulos resp. Tesouro Nac. 2.320 252 587 648 648 98 166 
Opera9oes credito internas 402 1. 704 4.598 
Opera9oes credito externas 71 187 238 165 
Recursos diretam. Arrecad. 155 333 543 484 
Contribui9oes sociais 10.377 8.511 15.466 12.268 
Contrib. Sociallucro PJ 1.644 2.014 4.503 4.022 
Contrib.Soc.Fin.Seg.Soc. 3.869 5.317 10.962 8.246 
Contrib.Empr.Trab.Seg. Sc. 4.865 
CPMF 
FINSOCIAL 1.181 
Fundo Estabiliz. Fiscal 5.746 
Demais fontes 684 413 
Total 15.385 15.599 
FONTE: RBIS, RIBEIRO e PIOLA (2001, p. 13) 

2.665 
393 
22.299 

3.423 
725 
19.351 

*Valores arredondados da tabela original utilizando-se uma casa decimal. 
*Em milhoes de dezembro de 1999. 

116 
561 
16.985 
4.492 
6.026 

6.467 

224 
548 
15.043 
1.690 
5.501 

7.852 

316 
753 
13.621 
2.903 
5.798 

4.920 

4.531 2.814 3.085 
155 157 648 
23.233 21.170 21.791 

A destina9ao de recursos federais ao SUS toma como base a receita estimada 

para o oryamento da seguridade social, conforme as metas estabelecidas anualmente na 

Lei de Diretrizes Or9amentarias da Uniao. Os recursos sao administrados pelo Fundo 

Nacional de Saude (FNS) e fiscalizados por urn 6rgao colegiado, o Conselho Nacional 

de Saude, do qual participam representantes do govemo, usuarios, profissionais de 

saude e prestadores de serviyOS. 

0 Ministerio da Saude e a instancia que, na administra9ao do FNS, acompanha 

a aplica9ao dos recursos que sao repassados a estados e municipios. Estes, por sua vez, 

sao obrigados a constituir .os seus respectivos fundos de saude e conselhos estaduais e 

municipais, elaborar pianos de a9ao e apresentar relat6rios de gestao, garantindo 
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tambem a existencia de contrapartida de recursos para a saude nos seus on;amentos 

(OLIVA-AUGUSTO & C~STA, 2000, p. 202). 

Ap6s tres anos da implantayao da Lei Organica da Saude e que OS criterios 

para o repasse de recursos do govemo federal para estados e municipios foram 

sistematizados (Norma Operacional Basica do SUS "NOB-93", anexa a Portaria do 

Ministerio da Saude n. 545, de 20.maio.l993). A NOB-93 entrou em vigor em 1994, 

estabelecendo responsabilidades, requisitos e prerrogativas para a gestao local ( estados 

e municipios) do SUS, sob tres modalidades: gestao incipiente, gestao parcial e gestao 

semiplena. Apenas na modalidade de gestao semiplena e que se pode falar em efetiva 

municipalizayao dos recursos e da administrayao da saude publica. N esse tipo de 

gestao, o municipio assurp.e a responsabilidade total sobre a gestao da prestayao de 

serviyos; o gerenciamento da rede publica ( exceto da rede estadual), e o recebimento 

mensal dos recursos financeiros para custeio dos tetos ambulatoriais e hospitalares 

(OLIVA-AUGUSTO & COSTA, 2000, p. 203). 

0 Relat6rio sobre o desenvolvimento humano no Brasil, referente a 1996, 

publicado pelo IPEA para o Programa das Nayoes Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), analisa a experiencia do govemo brasileiro na descentralizayao das politicas 

sociais voltadas para a saude. Na avaliayao apresentada pelo PNUD, a "resistencia" a 
gestao semiplena pelos municipios deve ser creditada a duas causas: 

(1) "uma atitude de prudencia" dos municipios, diante das incertezas quanto 

ao repasse dos recursos pelo govemo federal; 

(2) a resistencia refletiria "uma posiyao confortavel de acomodayao" dos 

govemantes locais, nao se envolvendo com problemas de desgaste politico que 

poderiam advir da administrayao do sistema de saude no ambito do municipio (PNUD, 

1996, p. 60). 
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A sistematica da descentraliza9ao adotada na organiza9ao do SUS era vista 

por muitos setores como uma das principais responsaveis pelo sucateamento do 

sistema inlblico de saude. 

0 grande problem.a alegado por hospitais e clinicas medicas era a defasagem 

existente entre os valores da tabela utilizada pelo govemo para ressarcimento dos 

procedimentos efetuados nas redes de assistencia medica e hospitalar e os custos dos 

mesmos. Como exemplo, os profissionais de medicina recebiam, em 1996, o valor de 

cerca de dois d6lares apenas por cada consulta e os hospitais recebiam cerca de tres 

d6lares por diaria de urn paciente. Mesmo com urn aumento de 25%, a partir de mar9o 

de 1997, esses val ores estimulavam fortemente as fraudes e a deteriora9ao dos 

servi9os, "prejudicando as camadas mais pobres, que nao podem pagar urn plano de 

saude", como atesta o IPEA. 

A situa9ao descrita a respeito da politica de descentraliza9ao do SUS foi 

alterada no inicio de 1998, quando o govemo implementou uma nova Norma 

Operacional Basica, a NOB-96, anexa a Portaria n. 2 203, de 05.nov.l996, do 

Ministerio da Saude, revendo o processo de municipalizayao. A NOB-96 promove o 

fortalecimento do papel dos estados na coordena9ao dos programas vinculados ao 

SUS, revertendo o poder de gestao concedido aos municipios pela NOB-93. Tambem 

reorganizou o sistema, de modo a priorizar a aten9ao basica a saude, fortalecendo a 

"focaliza9ao", conforme foi proposto pelos organismos financeiros intemacionais 

(ALMEIDA citado por OLIVA-AUGUSTO & COSTA, 2000, p. 204). A 

"focaliza9ao" consiste na politica de saude direcionada para os estratos mais pobres da 

popula9ao. Ela volta a reproduzir uma politica segmentada, orientada para a renda da 

popula9ao, indo portanto na contramao da universaliza9ao proposta em 1988. 

Alem dessa modifica9ao substantiva, a medida altera as modalidades de gestao 

local do SUS. Agora elas sao duas: a gestao plena da aten9ao basica e a gestao plena 

do sistema de saude. Na primeira modalidade, os municipios passam a responder 

totalmente pela assistencia ambulatorial, pelas a96es basicas de vigilancia sanitaria e 
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epidemiol6gica, pela gerencia de todas as unidades basicas de saude publica existentes 

na regiao e responsabilizam-se pela oferta de atendimento intermunicipal, abarcando 

cidades vizinhas. Na segunda modalidade, os municipios, alem das ac;oes da atenc;ao 

basica, passam tambem a responder integralmente por todas as ac;oes referentes aos 

servic;os do SUS em sua jurisdic;ao, inclusive a oferta de procedimentos de alta 

complexidade tecnol6gica (OLIVA-AUGUSTO & COSTA, 2000, p. 204-205). 

0 sistema de atenc;ao medica supletiva respondia em 1998, no pais, pelo 

atendimento a cerca de 38,7 milhoes de pessoas (IBGE, PNAD, 1998), segurados e 

seus dependentes, o que representava cerca de 24 % da populac;ao. A maior parte dos 

segurados vincula-se aos pianos atraves das empresas onde trabalham, e esse segmento 

esta fortemente concentrado na regiao Sudeste, que abriga 60% da populac;ao segurada 

existente no pais, principalmente nos estados de Sao Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, areas mais industrializadas e economicamente desenvolvidas do pais, onde e 

mais presente a formalizac;ao das relac;oes de trabalho. 

Em urn subsistema financiado com os recursos do orc;amento da Uniao, que se 

encaixam as politicas sociais direcionadas para a saude publica. A questao da 

focalizac;ao aparece claramente no momento em que se delibera pela segmentac;ao da 

assistencia medico-hospitalar: as instituic;oes publicas de saude, sob responsabilidade 

do SUS, cabe o atendimento a populac;ao mais pobre; ao segmento privado, sob a 

denominac;ao de saude suplementar, fica o atendimento daqueles que tern uma renda 

que possibilite o pagamento desses servic;os. 

Como afirma COHN (1998, p. 185), o "novo padrao de regulac;ao social nao 

se da mais via trabalho, mas via renda", de que e exemplo a reforma da Previdencia 

Social, que" ... ap6s ter sido alc;ada ao estatuto de seguridade social em 1988, retrocede 

por iniciativa do govemo a concepc;ao de seguro social, uma vez que passa a vincular o 

acesso diferenciado ao valor dos beneficios segundo a capacidade de poupanc;a 

individual de cada urn durante sua vida util". 
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Faz-se asstm, uma observa<;ao a respeito da clientela dos pianos e saude 

privados. Segundo LEITAO (1999), no pais, os estimados 40 milhoes de usmirios da 

assistencia medica suplementar nao sao apenas aqueles que possuem urn alto nivel de 

renda, mas tambem aqueles que pertencem a classe C. Fazem parte, portanto, de uma 

popula<;ao estimada, em 1999, em cerca de 50,4 milhoes de pessoas (31, 1% da 

popula<;ao brasileira), que, "expulsos" compulsoriamente do sistema publico de saude, 

sao obrigados a recorrer aos pianos de saude privados, com gastos totais da ordem de 

US$ 3,5 bilhoes. 

A Tabela 4 apresenta esses indicadores do consumo da classe C no periodo de 

1996 a 1999. 

TABELA 04- CONSUMO DA CLASSE C NO PERIODO DE 1996 A 1999 NO BRASIL 
Jndicador 
Porcentagem da popula9iio 
Quantidade de pessoas 
Consumo total 
Gastos com medicamentos 
Outras despesas de saiide 
FONTE: LEITAO, 1999. 

1996 
26,3% 
41 ,3 milhOes 
US$ 97 bilhOes 
US$ 3,2 bilhOes 
US$ 2,5 bilhoes 

1999 
31,1% 
50,4 milhoes 
US$ 99,2 bilhOes 
US$ 3,7 bilhoes 
US$ 3,5 bilhoes 

Na mesma epoca foram avaliados os gastos com medicamentos, constatando 

que a classe C foi a que apresentou os maiores gastos com remedios em 1999 (em 

torno de US $3,7 bilhoes). Tres anos antes, em 1996, esses gastos ja eram muito altos 

(US$ 3,2 bilhoes), apesar do aumento da popula<;ao considerada nessa faixa de 

consumo (LEITAO, 1999). 

2.5 0 FINANCIAMENTO DA SAUDE PUBLICA BRASILEIRA 

No Brasil, o financiamento publico federal da saude tern se caracterizado por 

acompanhar a situa<;ao ec~momica do pais e as conseqlientes altera<;oes nas politicas 
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sociais por ela geradas. Algumas tendencias das politicas de saude no pais tern paralelo 

em mudan9as intemacionais. Ao lon~o do seculo XX, a aten9ao a saude no Brasil foi 

marcada por diferentes modelos de aten9ao e e importante avaliar se ha rela9ao entre o 

desenvolvimento das politicas de saude e a conjuntura economica do pais. 

Uma defini9ao importante da Constitui9ao diz respeito ao direito universal a 
saude, 0 qual, agregado ao direito a assistencia social e a previdencia, vai implicar 0 

direito mais geral a seguridade social. Os recursos para essa nova area "seguridade 

social" tern como base financiamentos vindos da Previdencia Social, do Finsocial

Cofins e da Contribui9ao sobre o Luera Liquido de Pessoas Juridicas, entre outros 

impastos e taxas. 

MANSUR (200 1, p. 17) aponta que: 

o financiamento do setor saude, principalmente quando baseado essencialmente em recursos 
publicos, sofre influencia do quadro economico dos paises". As decisoes politicas, as crises 
economicas, as oscila9oes no nivel de arrecadayao fiscal (quando o sistema de saUde 
depende do oryamento fiscal) ou no nivel de arrecada9ao das contribuiyoes de trabalhadores 
(quando o sistema depende de recursos previdenciarios) alteram o volume de recursos 
destinados ao setor. 0 maior ou menor grau de influencia da economia nos recursos da saude 
depende principalmente de quais sao as fontes de financiamento do setor. 

Os recursos que financiam a saude sao administrados por diferentes 6rgaos do 

setor publico e do setor privado. 0 numero de 6rgaos responsaveis pelo financiamento 

de a9oes e servi9os de saude depende das politicas desenvolvidas em cada pais. 

GRIFFITHS e MILLS (1984) citam "diversos 6rgaos publicos e organiza9oes privadas 

que podem administrar o financiamento da saude, como, por exemplo, os diferentes 

ministerios do govemo federal do pais, os govemos locais, as entidades religiosas, os 
I 

pagamentos diretos da popula9ao, recursos extemos e outros. 

QUADRO 01- ORGAOS RESPONSAVEIS PELO FINANCIAMENTO DA SAlJDE 
Orgaos responsaveis 
Financiamento publico a) Ministerio de: 

SaUde, Seguridade Social, Transporte, Comunicayoes, Desenvolvimento 
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Rural, Minas e Energia, Industria e Comercio, Educayao, Interior, 
Relayoes Extemas, Defesa e outros. 

Organizayoes religiosas 

b) Govemos locais 
Regioes, Estados, Municipios, Conselhos 
c) Outras Agendas publicas 
Utilidade publica, fomecendo agua ou condiyoes sanitarias 
Empresas estatais 
Seguro de saUde. compuls6rio 

Financiamento privado a) Industria 
b) Pagamentos diretos em: 
- atendimento ambulatorial ou hospitalar em 6rgaos publicos ou privados 
- atendimento medico particular 
c) Pianos ou Seguros de SaUde 

Financiamento extemo Ajuda extema e cooperayao tecnica bilateral ou multilateral. 
FONTE: Dados apresentados em tabela GRIFFITHS e MILLS (1984). 

As possibilidades ac1ma apresentadas no quadro 0 1 permitem variadas 

composi<;oes para o financiamento. da saude nos paises. No con junto dos 6rgaos 

ligados a saude, no entanto, pode-se discriminar aqueles que financiam 

especificamente a<;oes de aten<;ao a saude, como pode-se ver no quadro dos 

componentes que financiam a aten<;ao a saude no Brasil. 

De acordo com OMS (1992), no caso do Brasil, em que o setor saude e 

financiado por urn grande percentual de recursos publicos, o impacto da economia no 

financiamento do setor vai depender dos parametros de decisao sobre a parcela do 

or<;amento do governo que cabe ao setor e da aloca<;ao intersetorial dos recursos do 

governo. Ou seja, as decisoes or<;amentarias do governo federal tern papel fundamental 

na determina<;ao dos recursos para a saude. 0 arranjo do governo para financiar o setor 

saude nos niveis federal, estadual e municipal tambem influenciam o seu 

financiamento. 

QUADRO 02- AS FORMAS DE FINANCIAMENTO DA SAUDE NO BRASIL NOS ANOS 90 
Financiamento publico 

- Ministerio da Saude ~ recursos de oryamentos fiscal e da seguridade social 
- Secretarias Estaduais de saude ~ recursos fiscais pr6prios, transferencias do Fundo Nacional de 

Saude e Fundo de Participa<;ao dos Estados ( descontados os recursos que sao transferidos aos 
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Municipios) 
- Secretarias Municipais de Saude ~ recursos fiscais pr6prios, transferencias do Fundo Nacional 

de Saude, do Fundo Estadual de Saude e do Fundo de Participa9ao dos Municipios. 
- Convenios Internacionais (REFORSUS) ~ contratos com organismos internacionais. 

Outras fontes ~ pagamento de pianos de saude dos servidores; falha no ressarcimento ao governo dos 
servi9os por Estados a pacientes com pianos privados de saude; subsidios aos investimentos e a pn'ltica 
medica privada; deduyaO no pagamento do Imposto de Renda de parcela gasta em tratamentos de 
saude. 
Financhimento Privado 

- Pagamento direto 
Sistema supletivo de assistencia medica: 
- .Medicina de grupo ~ pre-pagamento de servi9os por Estados; 
- Cooperativas medicas ~ pre-pagamento de servi9os pro Estados; 
- Seguro Saude ~ fun do coletivo constituido pelas parcelas mensais pagas (de acordo com o 

valor contratado) 
- Autogestao ~ contribui96es compuls6rias dos trabalhadores mais recursos das empresas 

patrocinadoras (publica ou privada); 
- Pianos de Administra9ao ~ fundos criados atraves de contribui9ao 

FONTE: MANSUR, 2001. 

0 financiamento total da atenyaO a saude, tanto publico como privado, e 

distribuido entre varios 6rgaos, sendo que ha, em cada urn deles, uma diferente forma 

de participayao no financiamento. 

Para financiar o sistema publico de saude, no Brasil, surgiram propostas de 

alterayao da legislayao no tocante· ao aporte de recursos (propostas de emenda 

constitucional criadas por deputados no Congresso Nacional visando a vinculayao de 

recursos para o setor)- tendencia que avanyou a medida que ampliou-se a discussao 

sobre uma possivel reforma tributaria no pais. Ate o final da decada de 90, a atenyao a 
saude (atenyao ambulatorial e hospitalar publicas) ja havia sido desvinculada da 

Previdencia (extin9ao do INAMPS) e ja se efetivava urn amplo processo de 

descentralizayao do setor a partir, principalmente, da implementayao das Normas 

Operacionais Basicas do SUS de 1993 e 1996. 

A Constituiyao de 1988 considera como despesas em saude todas as ayoes e 

servi9os publicos de saude que vlsem a promo9ao, a proteyao e a recuperayao, 

incluindo ai ayoes de ass~stencia medica, produzir medicamentos, executar ayoes de 
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vigilancia sanitaria e epiderniol6gica, formular politicas e executar ayoes de 

sanearnento basi co, fiscalizar e inspecionar alirnentos, e outros5
• 

Ernbora o Brasil tenha adotado urna politica econornica de ideologia 

neoliberal, os investirnentos ern saude publica tern dernonstrado urn crescente suporte 

de recursos. 

TABELA05-RECURSOSPARASAUDE 
Ano Gastos com saude 
1995 14,9 bilhOes 
2001 26,1 bilhOes 
FONTE: Elaborayao propria." Dados de BRASIL 2003. 

A execuyao orya~entaria das despesas do Ministerio da Saude passou de R$ 

14,9 bilhoes, ern 1995, para R$ 26,1 bilhoes ern 2001 (BRASIL, 2003). No ano de 

2000, a despesa ern ayoes e serviyos de saude chegou ao valor de R$ 34 bilhoes, sendo 

que o govemo federal foi responsavel pelo aporte de R$ 20,4 bilhoes, os Estados 

contribuirarn corn R$ 6,3 bilhoes e os Municipios corn R$ 7,4 bilhoes. Atualrnente, de 

cada R$ 10,00 gastos ern saude publica, R$ 7,00 sao provenientes do govemo federal. 

Ainda, ficou garantido pela Eca n° 299, urn aurnento significativo no oryarnento do 

Ministerio da Saude entre 2001 e 2004. 

Muitos estudos tern dernonstrado, que necessariarnente nao ha 

correspondencia entre o aurnento dos gastos e irnpactos positivos no nivel de saude da 

populayao. A crise nos serviyos de saude, tanto ern paises desenvolvidos como ern 

paises ernergentes sao explicadas pelas propostas charnadas racionalistas (1 0). 

De acordo corn MENDES (1999, p. 15) ern urn estudo feito pela OECD -

Organizayao Europeia para o Cornercio e Desenvolvirnento, ern oito paises 

selecionados: Canada, Dinarnarca, Franya,Alernanha, Reino Unido e Estados Unidos

"foi verificado que no periodo entre 1970-90 os gastos per capita em saude 

5 Constituiyao de 1988, arts. 196 a 200. 
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aumentaram 6,5 vezes, enquanto o percentual investido do PIB cresceu de 5,8% para 

8,2%, em media" (MENDES, 1999, p. 15). 

GRAFICO 01- EVOLU<;Ao DOS GASTOS COM A SAUDE 

FONTE: Elabora9ao propria. Dados MENDES, 1999, p. 15. 

Esse acrescimo or~amentario no setor de saude, entretanto, nao representou 

urn impacto positive nos padroes sanitarios das popula~oes pesquisadas. No caso 

brasileiro, conforme estudos do Banco Mundial de 1991 (p. 8-9): 

Segundo BIASOTO JUNIOR (2003, p. 4 citado em MENDES, 1999), as 

diversas formas de organiza~ao dos sistemas correspondem estruturas de 

financiamento marcadamente heterogeneas. 

No conjunto dos 26 paises da OCDE, a media dos gastos per capita globais, publicos e 
privados, atingiu, em 2002, US$ 1.964. A varia9ao entre os paises e extremamente forte, 
sendo que Mexico, Republica Eslovaca, Coreia e Hungria, apresentam gasto per capita 
inferior a media em mais de US$ 1.000. Enquanto isto Estados Unidos, Sui9a, Alemanha, 
Islandia e Canada, registram gastos per capita superiores em mais de US$ 500 a media dos 
26 paises avaliados. 

A tabela 05 expoe os valores de financiamento da saude em paises da OCDE. 

TABELA 06- FONTES DE FINANCIAMENTO DA SAUDE NOS PAISES DA OCDE- 2002 
Paises 
Estados Unidos 
Sui9a 
Alemanha 

Publico 
2.051 
1.793 
2.063 

Privado 
2.580 
1.429 
685 

Total 
4.631 
3.222 
2.748 
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Islandia 2.202 4.6 2.608 
Canada 1.826 709 2.535 
Dinamarca 1.986 434 2.420 
Fran9a 1.785 564 2.349 
Belgica 1.616 652 2.268 
Noruega 1.877 391 2.268 
Rolanda 1.517 729 2.246 
Australia 1.600 611 2.211 
Austria 1.507 655 2.162 
I tali a 11.497 535 2.032 
Japao 1.542 469 2.011 
lrlanda 1.480 473 1.953 
Reino Unido 1.429 335 1.764 
Finlandia 1.249 415 1.644 
Nova Zelandia 1.266 357 1.623 
Espanha 1.088 468 1.556 
Portugal 1.025 414 1.439 
Grecia 777 622 1.399 
Rep Checa 942 89 1.031 
Coreia 396 497 893 
Hungria 637 205 842 
Rep Eslovaca 618 72 690 
Mexico 228 263 491 
Media 1.385 579 1.964 
Fonte: OEDC, Datahealth, 2002. 

No que toea a reparti9aO entre 0 financiamento publico e privado dos gastos 

com saude, embora existam algumas situa9oes particulares como Sui9a, Estados 

Unidos e Mexico, onde a· participa9ao privada e maior que a publica, a maioria dos 

paises apresenta urn padrao compativel com a media dos 26 paises, sendo de mais que 

dois ter90s a participa9a0 publica dentre OS gastos totais com saude. 

0 processo de redimensionamento dos serv19os de saude publica no Brasil 

teve inicio legal a partir da inscri9ao dos artigos de n° 196 ao 200 na Carta Magna de 

1988. A cria9ao do Sistema Unico de Saude - SUS - e urn marco hist6rico na saude 

publica brasileira, considerado como instrumento que instaurou o processo de 

democratiza9a0 do acesso a saude no.Pais. 

0 problema principal. do setor saude no Brasil nao e a falta de dinheiro, e sim a Aplica9ao 
iniqua, ineficiente e ineficaz dos adequados recursos disponiveis. E iniqua, por que a 
propor9ao de recursos publicos, destinada aos abastados e demasiada. E ineficiente, por se 
gastar demais em hens privados - tais como servi9os curativos que beneficiam diretamente os 
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usmirios - e por nao se gastar o suficiente em hens publicos, tais como informac;oes sobre 
habitos sadios e protec;ao ambiental, que beneficiam a sociedade em geral. 

Ressalta-se que ate o inicio da decada de 70, somente os contribuintes das 

CAPs6 e dos lAPs 7 e, posteriormente, do INPS8 e seus dependentes diretos, 

devidamente munidos da "carteirinha", tinham acesso aos servic;os de saude com 

melhor qualidade. Aos indigentes, aos desempregados, aos trabalhadores domesticos, 

aos trabalhadores rurais e aos autonomos restava a filantropia das Santas Casas de 

Misericordia. Na visao de FAVERET e OLIVEIRA (1989), a universalidade de 

cobertura e atendimento a saude no Brasil trouxe consigo a noc;ao de direito social em 

detrimertto a noc;ao anterior de concessao. 

2.6 0 CAOS NO SISTEMA DE SA(JDE 

Cresce a conscH~ncia de que a crise da saude nada mais e que expressao 

fenomenica de causas mais profundas que tern raiz no modelo de atenc;ao medica 

vigente, estruturado por esse paradigma. Sair da crise implica, pois, necessariamente, 

transitar de urn modelo de atenc;ao medica, fruto do paradigma criado, para urn modelo 

de atenc;ao a saude, expressao do paradigma da produc;ao social da saude. 

Segundo NICHOLD (1991, p. 9-11 citado em DONATO, 1994), "os 

reformistas ingleses falam, hoje de uma imprescindivel "revoluc;ao silenciosa" no 

sistema de saude que derive as preocupac;oes da atenc;ao medica para resultados 

medidos em melhoria da qualidade de vida da populac;ao". Tais considerac;oes 

permitem, mais uma vez, sustentar a pertinencia do SUS como processo social de 

construc;ao da saude. 

6 Caixas de Aposentadorias e Pensoes, instituidas a partir de 1923. 
7 Institutos de Aposentadorias e Pensoes, instituidos a partir de 1930. 
8 Instituto Nacional de Previdencia Social, instituido a partir de 1967. 
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Os constituintes de 1988 tiveram a sabedoria de captar a modemidade 

sanitaria e inscreve-la no Art. 196 da Constituivao Federal, que estabelece que a saude 

e garant~da mediante politicas sociais e economicas que visem a reduvao do risco de 

doenva e de outros agravos. Por conseqtiencia, essas propostas altemativas ao SUS, 

mais que aliviar a crise, constituirao, se implantadas, forte combustive! que a 

alimentara, pelo reforvo que dao ao paradigma. Mais uma vez, impoe-se reiterar o 

carater processual do SUS e a necessidade de dar tempo e condiv5es a esse processo 

social que, por envolver mudanva paradigmatica, transformavao cultural, portanto, 

sera, por natureza, de maturavao lenta. 

Na sua curta existencia, o SUS tern estimulado o controle social dos servivos 

de saude mediante a criavao e o desenvolvimento de Conselhos Estaduais, Municipais, 

Distritais e Locais de Saude. Dessa forma, tern surgido, em inumeros municipios 

· brasileiros, esses conselhos que, de modo mais ou menos consciente, comevam a 

controlar o sistema de saude. Ha quem estime que, hoje, ha mais conselheiros 

municipais de saude que vereadores em nosso pais (DONATO, 1994, p. 8). 

Ainda que, em muitos lugares, esses conselhos sejam motivo de distorv5es 

partidarias, clientelistas ou corporativas, o resultado global e positivo e aponta para urn 

movimento democratizador na saude, sem precedentes em nenhum outro espa9o social 

da vida nacional. Algumas experiencias municipais 'avanvam para propiciar a 

capacitavao dos conselheiros mediante cursos regulares e de prover, de forma 

sistematica, as informav5es necessarias para o exercicio do controle social da saude 

(BOLDSTEIN, 1993, p. 34). 
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3 SEGMENTO PRIV ADO DE SAUDE 

3.1 0 SISTEMA PRIVADO DE SAUDE 

0 SUS tern capacidade, segundo o Ministerio da Saude, de atender cerca de 

75% da popula<;ao brasileira. Porem? esse atendimento e precario em diversas regioes 

do Pais, o que faz com que, cada vez mais, o brasileiro procure por pianos de saude 

particulares. Para atender essa clientela existem cerca de 860 grupos de saude privada 

no Brasil. Hoje, aproximadamente 42 milhoes de brasileiros incluiram o novo gasto 

em seus or<;amentos ou tern garantido o beneficia por meio de sistemas de saude em 

seus locais de trabalho. 

Existe hoje urn fator que vern tomando o atendimento publico e privado urn 

pouco mais proximo, mais igual: ambos os setores come<;am a despertar para a 

necessidade de investir em novos modelos de gestao. 

Informa<;oes do Ministerio da Saude mostram que verifica-se a tendencia de 

ado<;ao de sistemas complexos de gerenciamento (GAZETA MERCANTIL, 2004). 

A experiencia intemacional tern demonstrado que nenhum sistema tern formas 

puras de existencia, sendo a norma a composi<;ao das distintas maneiras de 

financiamento. Em alguns casos, sao definidos conjuntos de procedimentos ou 

publicos-alvos especificos que obtem aten<;ao publica universal. Em outros casos, as 

dificuldades de acesso produzem o espa<;o para a oferta privada. Nao raro, mecanismos 

de co-pagamento sao agregados a oferta publica de servi<;os. Em diversos sistemas de 

pre-pagamento, o pagamento direto. de comissoes tambem e usado como forma de 

regula<;ao da demanda. 

A enorme diversidade de solu<;oes adotadas para a organiza<;ao dos sistemas 

de aten<;ao a saude permite inferir que nao se deve procurar uma forma 6tima, em 
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termos normativos. Ao contrario, a experiencia intemacional deixa entrever que os 

formatos dos sistemas estao diretamente relacionados a decisoes sociais sobre o 

espectro de servi~os providos pelo estado, sempre tendo em conta os custos 

or~amentarios. Ao mesmo tempo, as estruturas de mercado do sistema, mesmo que sob 

forte a~ao estatal, tambem evoluiram e ganharam formas em meio as lutas das 

profissoes e dos agentes publicos e privados envolvidos nos cuidados a saude. 

Os sistemas de saude s6 podem ser entendidos dentro da dinamica de 

interesses dos principais agentes em luta: sociedade organizada, empresas prestadoras, 

unidades hospitalares, categorias profissionais vinculadas a saude, segmentos da 

burocracia estatal, dentre outros. 

3 .1.1 A Cria~ao do Seguro Saude no Brasil 

A partir de meados da de~ada de 1960 as rela~oes entre financiadores e 

provedores de servi~os foram substancialmente modificadas. Os denominados 

convenios medicos entre as empresas empregadoras com empresas medicas 

( cooperativas medicas e empresas de medic ina de grupo ), mediados pel a Previdencia 

Social, estimularam decisivamente o empresariamento da medicina. Pode se dizer, de 

maneira muito simplificada, que da organiza~ao empresarial dos prestadores de 

servi~os, em detrimento da pratica medica liberal e da autonomia de cada 

estabelecimento hospitalar, emergiram as empresas medicas contando inicialmente 

com suas redes pr6prias (CORDEIRO, 1984). 

0 seguro saude foi instituido no pais pelo Decreto Lei no 73 de 1966, em seu 

artigo n° 129. Contudo era vedado as seguradoras acumularem assistencia financeira 
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com assistencia medico hospitalar. Sendo assim as seguradoras ofereciam pianos com 

o sistema de livre escolha atraves de reembolso em detrimento de possuir uma rede de 

medicos· e hospitais conveniados. As seguradoras tambem sempre sofreram uma 

severa fiscaliza<;ao e regulamenta<;ao atraves do CNSP - Conselho Nacional de 

Seguros Privados, e da SU,SEP, Superintendencia de Seguros Privados e Capitalizados, 

6rgaos atualmente do Ministerio da Fazendo transferidos em 1979, do Ministerio da 

Industria e Comercio (ALBERTI, 2001, p. 258). 

A marca das decadas de 1960 e 1970 e a constitui<;ao de redes de servi<;os 

privados contratadas pelo Estado e aquelas em tomo do mercado de compradores 

institucionais privados, mas nao necessariamente atraves de bases fisicas e de 

remunera<;ao totalmente diferenciadas. Assinale-se, tambem, a vigencia de regimes 

diferenciados de atendimento, segundo valores maiores ou menores de remunera<;ao 

dos provedores de servi<;os, tanto no ambito da Previdencia Social que a par da 

unifica<;ao dos institutos. mantinha mecanismos de contrata<;ao e financiamento 

especificos para os trabalhadores rurais, quanto nos esquemas assistenciais altemativos 

(BAHIA, 2001, p. 332). 

Com a regulamenta<;ao e fiscaliza<;ao os pianos oferecidos passaram a ter uma 

cobertura mais abrangente e conseqiientemente urn pre<;o superior aos pianos 

assistenciais que nao eram regulamentados. Antes de 1988 as seguradoras seguiam as 

exigencias e normas do Decreto Lei n° 73/66. Em 1988 o CNSP regulamentou o 

seguro de saude atraves da Resol1:1<;ao 16/88, que em seu artigo 7° permitiu as 

seguradoras, desde que preservada a livre escolha de medicos e hospitais, estabelecer 

acordos e convenios com prestadores de servi<;o medico-hospitalares nascendo assim a 

op<;ao de rede conveniada tambem nos seguros saude. Em 1992, a entidade de classe 

que defende os interesses das seguradoras, a Federa<;ao Nacional das Empresas 

Seguradoras e de Capitaliza<;ao, FENASEG, publicou a Carta de Brasilia, reclamando, 

entre outras questoes, por uma igualdade na concorrencia entre seguros e pianos de 

saude. Iniciava-se assim uma campanha que terminaria na regulamenta<;ao de todo o 

setor de saude privada atraves da Lei 9.656 em 1998. Em 1975 surgiu a Confedera<;ao 
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Nacional das Cooperativas Medicas que congrega todas as Unimeds do Brasil. 

(ALBERTI, 2001, p. 262). 

Atualmente OS pianos de saude sao regulados pela ConstituiyaO Federal, que 

garante direito a saude, pela lei federal n° 9 .656, aprovada em junho de 1998, por 

medidas.provis6rias que sao editadas, alterando e esfacelando a lei basica, pelo C6digo 

de Defesa do Consumidor em caratet subsidiario, e pelo CONSU (Conselho de Saude 

Suplementar), 6rgao criado pela nova legislayao, editando normas "complementares" 

as leis e as medidas provis6rias. 

De acordo com a lei 9.656/98 sobre os Pianos de Saude, em seu art. 1°, I 

considera-se plano privado de assistencia a saude: 

"Art. 1°, I - Plano Privado de Assistencia a Saude: presta9ao continuada de 

servi9os ou cobertura de custos assistenciais a pre9o pre ou p6s estabelecido, por prazo 

indete~inado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistencia a 

saude, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou servi9os de saude, 

livremente escolhidos, integrantes ou nao de rede credenciada, contratada ou 

referenciada, visando a assistencia medica, hospitalar e odontol6gica, a ser paga 

integral ou parcialmente as expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou 

pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; (Reda9ao dada pela 

MPV n° 2.177-44, de 24.8.2001)" 

Plano de saude trata-se de urn contrato especifico de presta9ao de servi9os de 

saude pela iniciativa privada, em que o consumidor paga uma presta9ao, tendo a 

operadora o encargo de prestar os devidos servi9os por meio de rede propria ou 

credenciada, sem onus financeiro ·para o consumidor, somente a sua respectiva 

mensalidade. 
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3 .1.2 A Cobertura dos Pianos de Saude 

A expansao dos pianos privados de saude no Brasil se deve a articula9ao de 

dois enunciados. Em primeiro Iugar as deficiencias do SUS sao associadas a expansao 

da assistencia medica suplementar evocando os avan9os das politicas de corte 

neoliberal. Por urn lado, o crescimento das altemativas particulares, corporativas 

desafia a constru9ao de urn sistema de prote9ao social universal e redistributivo. 

COHN ( 1998) e DAIN (1999) designaram as expressoes "mercado 

artificiatmente expandido" e "desmercadoriza9ao do mercado", para sublinhar a 

estrutural e extensa interface publico-privado dos subsidios govemamentais 

envolvidos com o financiamento dos pianos privados de saude. 

Estima-se que o mercado de pianos de saude compreenda cerca de 32 milhoes 

de clientes, isto exclui os clientes de esquemas particulares administrados diretamente 

peias institui9oes publicas como os institutos de previdencia estaduais e municipais e 

peias for9as armadas. 

Em 1998 foram contabilizadas peia Pesquisa Nacionai por Amostra de 

Domicilios- Pnad/ IBGE 9.673.993 pessoas cobertas por pianos categorizados como 

"institui9ao de assistencia ao servidor publico" e 29.003.607 de pianos denominados 

"empresas privadas". Con~udo, essa classifica9ao, pressupondo uma dicotomia, entre 

os esquemas assistenciais de servidores publicos civis e militares da administra9ao 

direta e aqueies voltados aos empregados de empresas estatais, privadas e compradores 

individuais, exprime apenas uma Iocaliza9ao iniciai das clienteias. Na realidade 

brasiieira, parte dos servidores publicos da administra9ao direta esta vincuiada ao 

segmento comerciai do mercado de pianos e seguros-saude e, por outro Iado, empresas 

privadas organizam pianos pr6prios sem fins Iucrativos. Grande parte dos pianos de 

saude origina-se diretamente da inser9ao dos trabaihadores em empresas que 

mantenham a assistencia medico-h9spitaiar como urn dos itens de suas cestas de 
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beneficios ou adquiridos individualmente atraves dos or9amentos familiares. 

(BAHIA, 2001, p. 335). 

Os pianos individuais, resultantes do acionamento de estrategias de prote9ao 

familiar, estao vinculados· segmentos de trabalhadores autonomos, trabalhadores do 

mercado formal, aposentados, donas de casa e crian9as que nao acessam coberturas 

nem como titulares e nem como dependentes dos pianos das empresas empregadoras e 

entidades sindicais. 

As empresas de assistencia suplementar ofertam e comercializam pianos 

bastante diferenciados quanto a composiyaO de provedores de serviyOS e homogeneos 

em rela9ao aos procedimentos cobertos. Em outros termos, as coberturas e exclusoes 

sao, quase sempre, nominalmente s~melhantes entre os diversos tipos de pianos de 

uma empresa, o que varia e a possibilidade de acesso as inumeras sub-redes de 

servi9os que se organizam para atender subsegmentos de clientes de pianos de saude 

coletivos e individuais. Segue-se uma definiyao esquematica dos tipos de pianos. 

Estudos anteriores (COSTA e PINTO, 2002; SIQUEIRA et al., 2002) 

demonstram que, nas cidades de pequeno e medio portes (menos de 80.000 

habitantes ), a participa9ao das modalidades de saude suplementar e men or que a 

presta9ao de servi9os mediante o SUS, enquanto que nas cidades de mais de 80.000 

habitantes, a hegemonia dos pianos de saude ja ocorria em 1992 e expandiu-se ainda 

mais em 1999. Alem dis so, outro fator importante a ser considerado na relayao entre 

beneficiario e operadora X prestador se refere a questao da avalia9ao do gasto, receita 

e poupanya das familias, estudado para OS anos de 1987 e 1996 a partir da Pesquisa de 

Or9amentos Familiares (POF/ IBGE) por RBIS (2001). 0 terceiro componente diz 

respeito a propria abrangencia populacional dos seguros e pianos de saude. 
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3 .1.3 0 Perfil da Popula<;ao Coberta por Pianos Privados de Assistencia a Saude 

Os dados para mapear o perfil da popula<;ao que e coberta pelos pianos 

privados de assistencia a saude sao fornecidos pelo Cadastro de Beneficiarios, 

disponibilizado pela ANS para o ano de 2000, pela Rede Interagencial de Saude 

(RIPSA,. 2002) e cujas tabula<;oes especiais foram aqui consideradas (ANS, 2003), 

constitui-se urn banco de dados importante para analise do perfil da cobertura da saude 

suplementar, em particular, pela possibilidade de compatibiliza<;ao com os demais 

bancos de dados pela variavel "municipio" ou mesmo pelo prestador de servi<;os. 

A partir de dezembro de 1999, urn ano ap6s a vigencia da lei 9.656/98, a 

adapta<;ao de todos os contratos de pianos privados de assistencia a saude passou a ser 

obrigat6ria por parte das operadoras, que deveriam, entao, oferecer esta op<;ao aos 

clientes. Desde entao, foi proibida a comercializa<;ao de pianos com cobertura inferior 

a do Plano de Referenda, seguindo-se a segmenta<;ao proposta pela propria lei, 

estipulada em plano ambulatorial, hospitalar com e sem obstetricia e odontol6gico 

(PINTO; SORANZ, 2004, p. 88). 

Conforme destaca MONTONE (2002), os contratos firmados antes da 

promulga<;ao da lei, e nao convertidos, nao possuem as garantias contempladas por ela. 

Urn quadro-resumo comparativo da regulamenta<;ao dos pianos privados de assistencia 

a saude permite avaliar 0 panorama geral das fun<;oes das operadoras atuantes no 

mercado brasileiro. Calculando-se a participa<;ao dos contratos antigos, a partir dos 

dados fornecidos pela ANS (2003), encontra-se: 

TABELA 07- DISTRIBUic;AO DOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA MEDICA PELO 
BRASIL 

Estado 
Roraima 
Para 
Alagoas 
Paraiba 
Pernambuco 

Porcentagem 
89,1% 
81,0% 
70,7% 
70,6% 
62,5% 
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Piaui 61,1% 
Ceara 61,1% 
Rio Grande do Norte 60,8% 
Maranhao 59,0% 
Sao Paulo 68,4% 
Minas Gerais 65,5% 
Rio de Janeiro 63,3% 
Rio Grande do Sui 67,3% 
Santa Catarina 66,4% 
Mato Grosso 84,9% 
Distrito Federal 69,2% 
Goias 

Os valores disponiveis na tabela 06 sao microdados da PNAD do anode 1998 

(IBGE, 2000) foram disponibilizados pelo IBGE a partir de agosto de 2000, e podem 

ser desagregados por regiao, unidade da federayao e regiao metropolitana. 0 universo 

da pesquisa exclui as areas rurais dos estados do Amazonas, Acre, Amapa, Para, 

Rondonia e Roraima. Ainda existem indicativos de que a taxa de migrayao de pianos 

antigos para pianos novos, que mede o impacto das normas de regulayao no estimulo a 
adaptayoes dos contratos, aumentou de 2001 para 2002 (PINTO; SORANZ, 2004, p. 

88). 

Segundo PINTO; SORANZ, (2004, p. 91 ), a distribuiyao espacial exibida 

mediante a elaborayao qe mapas tematicos, tendo como unidade de amilise os 

municipios brasileiros, reforya, por urn lado, esse aspecto de concentrayao da 

populayao coberta por pianos de saude nas areas urbanas, que possuem as maiores 

coberturas (em particular, os municipios do centro-sui do Brasil) e, por outro, a 

ausencia ou baixa cobertura nos municipios do interior das regioes Norte e Nordeste. 

Nas duas ultimas decadas de acordo com o IPEA (200 1 ), "urn processo de 

consolidayao dos conglomerados urbanos metropolitanos e nao-metropolitanos 

emergiu a partir da reestruturayao economica do pais". Esse processo pode explicar o 

porque nao apenas as capitais, mas tambem, OS municipios de medio e grande portes 

(entre 50.001 e 200.000 habitantes), apresentarem taxas de cobertura de pianos de 

saude superiores aos demais municipios do interior, de menor porte populacional. 
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TABELA 08- COBERTURA POPULACIONAL DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTENCIA A 
SAUDE- BRASIL 2002. 

Porte populacional Numero de Beneficiarios Popula~ao Cobertura 
municipios (a) (b) (a) {b)% 

Ate 5.000 de habitantes 1.372 84.981 4.588.215 1,85 '--
5.000 a 10.000 1.314 235.822 9.426.713 2,50 
10.001 a 20.000 1.357 581.478 19.427.860 2,99 
20.001 a 50.000 977 1.565.540 29.334.582 5,34 
50.001 a 100.00 310 2.435.767 21.778.833 11,18 
100.001 a 200.000 119 2.795.883 16.828.497 16,61 
Mais de 200.000 112 24.762.870 73.248.232 33,81 
Total 5.561 32.462.341 174.632.932 18,59 
FONTE: Cadastro de Beneficiarios da ANS, dezembro de 2002, considerando as ultimas atualiza<;oes 
em junho de 2003 e projetando-se fatores de corre<;ao para o numero de beneficiarios a partir de 
PNAD- 1998- IBGE, 2000. Para a proje<;ao populacional, IBGE 2003. 

Os microdados da PNAD/1998 sugerem a existencia de associayao positiva 

entre cobertura de plano de saude e renda familiar. Os pianos privados de assistencia a 

saude atuam no sistema de saude brasileiro, configurando-se como mais urn fator de 

gerayao de desigualdades sociais no acesso e na utilizayao de serviyos de saude, na 

medida em que cobrem apenas uma parcela especifica da populayao brasileira em que 

predominam: pessoas de maior renda familiar, inseridas em determinados ramos de 

atividade do mercado de trabalho (PINTO, SORANZ, 2004, p. 96). 

3.2 A GESTAO NAS EMPRESAS DE SAUDE 

A gestao das empresas vern revelando importantes avanyos em sua forma de 

atuayao. No atual mercado, torna-se cada vez mais dificil as organizayoes viabilizarem 

economicamente seus investimentos atraves de decisoes direcionadas ao aumento de 

preyos e de participayao de mercado, conforme consagradas por Iongo tempo no 

passado.. Os consumidores em economias abertas sacrificam impiedosamente os 
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produtos caros, exigindo pre<;os cada vez mais competitivos. 0 crescimento da 

competitividade ainda costuma exigir vultosos investimentos para ganhos adicionais 

de market share, avaliados muitas vezes como de dificil recupera<;ao economica. 

Na atualidade, a qualidade e encarada como urn conjunto de atributos 

essenciais a sobrevivencia das organiza<;oes num mercado altamente competitivo, 

objeto da gerencia estrategica, lider do processo, que envolve planejamento 

estrategico, estabelecimento de objetivos e mobiliza<;ao de toda organiza<;ao. E o 

climax de uma tendencia que teve inicio no come<;o do seculo 20 (GARVIN, 1992, p. 

23 ), e que envolve, tambem na atualidade, a responsabilidade social das empresas 

como seu ambiente extemo, potencializando seu uso em varios setores da economia e 

mais notadamente no setor de servi<;os. 

A qualidade passou a ser u~ objetivo perseguido pela cupula estrategica das 

organiza<;oes, tomando-se objeto de interesse das grandes corpora<;oes nos dias atuais, 

tanto no setor fabril como no setor de servi<;os. 

0 conceito de qualidade no mercado globalizado onde as empresas devem 

buscar vantagens competitivas, deixa de ter rela<;ao direta com a durabilidade do ativo, 

vinculando-se ao interesse despertado pelo produto e seu pre<;o. A estrategia 

competitiva de qualidade e oferecer o produto que o consumidor deseja adquirir pelo 

pre<;o que esteja disposto a pagar, sem maior vinculo com a qualidade material de seus 

componentes de fabrica<;ao. 

0 movimento de qualidade nos servt<;os de saude se alimenta de fontes 

dispares, ou seja, das areas de medicina e industria. Ao Iongo da hist6ria, a medicina 

assumiu urn papel de guardia, dependendo de licen<;as govemamentais, credenciais 

profissionais, auditorias intemas e, mais recentemente, de inspe<;oes extemas para 

manter os padroes, identificar e substituir os funcionarios que nao desempenham bern 

seu trabalho e resolver problemas. 
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As estrategias modernas relacionadas com a qualidade no campo da saude 

podem ser representadas por urn triangulo que reflete os conceitos de administra<;ao 

elaborados por JURAN (1992, p. 75). Os tres pontos do triangulo - projeto de 

qualidade, controle da qualidade e melhoria da qualidade - sao componentes 

essenciais, interrelacionados e mutuamente refor<;adores da garantia de qualidade: 

0 projeto de qualidade e u~ desenho de planejamento que define a missao da 

organiza<;ao, inclusive seus clientes e servi<;os. Distribui os recursos e estabelece os 

padroes para a presta<;ao de servi<;os. 

0 controle da qualidade consiste no monitoramento, supervisao e avalia<;ao 

para assegurar que todo funciomirio e toda unidade de trabalho atendam a esses 

padroes e prestem constantemente servi<;os de boa qualidade. 

A melhoria da qualidade procura elevar a qualidade e os padroes 

continuamente mediante a solu<;ao de problemas e a melhoria dos processos. 

3 .2.1 A Gestao 

A evolu<;ao das organiza<;oes em termos de modelos estruturais e tecnol6gicos, 

tendo as mudan<;as e o conhecimento como novos paradigmas, tern exigido uma nova 

postura nos estilos pessoais e gerenciais voltados para uma realidade diferenciada e 

emergente. 

0 grande desafio da ultima decada do seculo XX foi a capacidade e a 

competencia diaria que as organiza<;oes enfrentaram para se adaptarem e levarem a 

todos os seus niveis hierarquicos e funcionais, da alta gerencia ao piso de fabrica, a 

incorpora<;ao de novos modelos, metodos, tecnicas, instrumentos, atitudes e 
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cornportarnentos necessarios a rnudan9as, inova9oes e a sobrevivencia sadia e 

cornpetitiva no rnercado. · 

Atualrnente sentern-se os reflexos dessas transformayoes pelo rnundo todo. 

Seja pelas rnudan9as introduzidas internarnente pela re-engenharia, como a 

descentralizayao, o empowerment ou a terceiriza9ao, seja pelas transforrnayoes no 

cenario externo, como o declinio de antigas ernpresas rnultinacionais e o surgirnento 

de novos cornpetidores, o adrninistrador de ernpresas enfrenta desafios totalrnente 

novos. 

Segundo CORDEIRO; RIBEIRO (2002, p. 02) "gerir hoje envolve urna garna 

rnuito rnais abrangente · e diversificada de atividades do que no passado. 

Conseqlienternente o gestor hoje precisa estar apto a perceber, refletir, decidir e agir 

ern condi9oes totalrnente diferentes das de antes". 

A diferen9a entre sucesso e fracasso, entre lucro e falencia, entre o born e o 

rnau desernpenho esta no rnelhor uso dos recursos disponiveis para atingir os objetivos 

focados. 

Diariarnente urn gestor se envolve ern diferentes entradas na realidade 

cornplexa de urna rnesrna organiza9ao 

Interdisciplinarrnente o gestor se cornprornete corn processos de neg6cio que 

envolve equipes de diferentes areas, perfis profissionais e linguagens, buscando urna 

linha cornurn de a9ao ja que as situa9oes carregarn cada vez urn nurnero rnaior de 

variaveis. 0 processo decis6rio esta cada vez rnais esprernido ern janelas curtas de 

tempo, e os prazos de a9ao ou rea9ao sao cada vez rnais exiguos e o gestor devera estar 

ciente de todos os fatos (CORDEIRO; RIBEIRO 2002, p. 02). 

Outra entrada de urna organiza9ao e a sua rnulticulturalidade onde o gestor 

esta exposto a situa9oes de trabalho corn elementos externos ao seu arnbiente nativo, e, 
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por conseguinte com outras culturas: clientes, fornecedores, parceiros, terceiros, 

equipes de outras unidades organizacionais, inclusive do estrangeiro. 

Dentro das inova~oes, tanto as formas de gestao, quanta a tecnologia da 

informa~ao e da comunica~ao, oferecem constantemente aos gestores, novas 

oportunidades e amea~as. 

Por fim a competitividade representa na gestao uma entrada de extrema 

importancia, pais, o ambiente de mercado e cada vez mais competitivo, nao s6 em 

rela~ao aos competidores tradicionais, mas principalmente pelos novas entrantes e 

produtos substitutos. 

0 gestor hoje precisa estar apto a perceber, refletir, decidir e agir em 

condi~oes totalmente diferentes do que antes (CORDEIRO; RIBEIRO 2002, p. 02). 

Segundo os autores (2002, p. 03), "gerir a aplica~ao dos recursos e crucial, 

sejam recursos materiais, financeiros, de informa~ao, humanos, de comunica~ao ou 

tecnol6gicos. A enfase na gestao vern da necessidade de aperfei~oar continuamente os 

processos de neg6cio, pelo aprendizado e inova~ao permanentes". 

Novas metodos de gestao, novas ferramentas de apmo, novas sistemas de 

informa~ao, tudo isso representa o esfor~o por aperfei~oar a gestao. 

De acordo com (CORDEIRO; RIBEIRO 2002, p. 02), as empresas devem 

buscar novas formas de gestao para tanto varias propostas tern sido implementadas 

nesse sentido: a gestao estrategica, que trata da necessidade de a empresa estar 

permanentemente em sintonia com seu ambiente competitivo; a gestao participativa, 

relacionada ao aumento da autonomia, do comprometimento e da participa~ao dos 

funcionarios, visando fornecer respostas nipidas as demandas ambientais; a gestao 

holistica, que representa urn passo alem da Teoria dos Sistemas, visualizando o 

executivo e a empresa como parte de urn todo que se influencia mutuamente, e a 
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gestao empreendedora, que diz respeito a busca da transforma<;ao de pianos e sonhos 

em realidade. 

Independente da gestao que possa ser adotada, urn elemento e fundamental 

para o seu perfeito andamento a "qualidade". Essa e a palavra chave para o sucesso de 

qualquer gestao em especial aquela estabelecida em uma empresa de saude privada. 

As empresas de pianos de saude como qualquer outra direciona todos os seus 

esfor<;os para uma qualidade sempre melhor na presta<;ao dos servi<;os aos seus 

usmirios. 

3.2.2 Gestao em qualidade de servi<;os 

A qualidade de servi<;os depende de uma qualidade de gestao. A qualidade 

total nos servi<;os e igual a soma da qualidade tecnica do profissional mais a qualidade 

percebida pelo cliente. 

A forma como conseguem prestar servi<;os costumizados de elevada qualidade 

e cada vez mais a arma segundo a 'qual as organiza<;oes sobrevivem e conseguem fazer 

sentir a sua presen<;a no mercado. 

A qualidade entendida por GARVIN (1984, p. 25) esta agrupada em cinco 

abordagens principais. A abordagem transcendental que considera a qualidade como 

uma caracteristica de exceH~ncia que e inata ao produto, onde a qualidade esta mais 

relacionada com a marca ou com a especifica<;ao do produto do que com seu 

funcionamento. Na abordagem baseada no produto define-se qualidade como urn 

conjunto mensuravel de· atributos de urn produto, que sao mais facilmente 

identificados no caso de hens tangiveis do que no caso de servi<;os. Na abordagem 

baseada em manufatura a qualidade e definida como conformidade com as 

especifica<;oes de projeto, mesmo que essas especifica<;oes nao correspondam as reais 
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necessidades dos clientes. A abordagem baseada no valor relaciona a qualidade com a 

percep9ao de valor em rela9ao ao pre9o do produto, onde o valor para o cliente deveni 

ser maior que o pre9o. Na abordagem baseada no usucirio, o foco passa a satisfazer as 

necessidades do cliente, em que se procura conciliar as especifica9oes do produto com 

as especifica96es do consumidor. 

Na visao de PALADIN! (1996, 286), a abordagem do usmirio tende a englobar 

as demais abordagens, pois quando uma empresa se preocupa com questOes como 

marca, conformidade com as especifica9oes de projeto, atributos desejaveis de urn 

produto e valor oferecido maior que o pre9o, ela esta automaticamente se preocupando 

com as necessidades do consumidor. GHOBADIAN et al (1994, p. 62), confirmam 

que a maioria das defini9oes de qualidade irao recair na abordagem baseada no usuario 

ou cliente, afirmando que "a qualidade percebida pelo cliente deve corresponder ou 

superar suas expectativas. SLACK et al (1997, p. 552) procuram conciliar as 

diferentes abordagens de Garvin na seguinte defini9ao: "qualidade e a consistente 

conformidade com as expectativas dos consumidores". 

GRONROOS (1995, p. 377), no entanto defende a ideia de que "a qualidade 

em servi9os deve ser, acima de tudo, 'aquilo que os clientes percebem"'. 

PARASURAMAN et al (~988, p. 41) afirmam que "a qualidade percebida do servi9o 

e urn resultado da compara9ao das percep96es com as expectativas do cliente". Ou 

seja, "a qualidade percebida esta relacionada como nivel de satisfa9ao do cliente, logo 

a satisfa9ao do consumidor e fun9ao do desempenho percebido e das expectativas" 

(KOTLER, 1998, p. 725). 

SLACK et al (1997, p. 554) apresenta tres possibilidades nas rela9oes entres 

expectativas e percep96es dos clientes: 

expectativa < percep95es: a qualidade percebida e boa; 

- expectativa = percep9oes: a qualidade percebida e aceitavel; 



- expectativa > percep<;oes: a qualidade percebida e pobre. 

FIGURA 01 -A QUALIDADE PERCEBIDA PELO CLIENTE 

FONTE: Gianesi & Correa, 1994, p. 80. 
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Mesmo que as percep<;oes de urn serv190 dependam de urn certo grau de 

julgamento pessoal, cabe aos gerentes de servi<;os tentar conhecer as expectativas de 

seus clientes para entao buscar melhorias de desempenho que favore<;am uma 

percep<;ao positiva. 

Com o objetivo de detectar as fontes dos problemas de qualidade dos servi<;os 

e assim buscar uma melhoria, PARASURAMAN et al (1985, p. 43), desenvolveram 

urn modelo de qualidade de servi<;os que agrupa os problemas da qualidade em cinco 

lacunas. "0 modelo parte da compara<;ao do servi<;o percebido com o servi<;o 

esperado, onde as expectativas do cliente sao influenciadas por necessidades pessoais 

experiencia anterior, comunica<;ao boca-a-boca e comunica<;oes extemas" 

(PARASURAMAN et a/1985, p. 43). 
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0 modelo e assim compreendido por PARASURAMAN et al (1985, p. 43): 

1 a lacuna - entre as expectativas do consumidor e a percep9ao da gerencia: 

A gerencia pode nao perceber quais sao as verdadeiras expectativas do 

consumidor. 

2a lacuna- entre a percep9ao da empresa e as especifica9oes do servi9o: 

Mesmo que a gerencia perceba quais sao as expectativas dos clientes, ela pode 

nao traduzir corretamente as expectativas em especifica9oes do servi9o. 

3a lacuna- entre as especifica9oes do servi9o e a presta9ao do servi9o: 

0 servi9o pode ser bern especificado, ou projetado, mas sua execu9ao ainda 

pode deixar a desejar, nao correspondendo ao servi9o projetado. 

4a lacuna - entre a presta9ao do serv190 e as comunica9oes externas aos 

consumidores: 

A imagem comunicada influencia tanto as expectativas quanta as percep9oes. 

A propaganda de uma empresa e outras formas de comunica9ao devem gerar 

expectativas de urn servi9o que a empresa realmente tern condi9oes de proporcionar. 

Da mesma forma, a empresa deve manter os seus clientes informados sobre todas as 

a9oes a ·que eles poderao ser submetidos, de forma a garantir uma boa percep9ao do 

serv190. 

sa lacuna- entre o servi9o esperado eo servi9o percebido: 

Esta lacuna e considerada como uma fun9ao das outras lacunas e s6 ocorre se 

pelo menos uma das outras ocorrer (PARASURAMAN et al1985, p. 44). 



FIGURA 02- MODELO DA QUALIDADE DE SERVI<;OS. 
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Para completar GRONROOS (1995, p. 379) afirma ainda ser ocorrer duas 

dimensoes na qualidade percebida: a dimensao tecnica e a dimensao funcional. No 

caso da dimensao tecnica, ·ela esta relacionada como resultado do processo que produz 

urn determinado servi9o. Refere-se ao "o que" o cliente recebe e ao que fica com o 

cliente quando 0 proceSSO de produ9a0 termina. J a a dimensao funcional se relaciona 
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ao processo de produc;ao do servic;o, ou seja, "como" o cliente recehe e experencia o 

servic;o. Essa dimensao fiu;tcional, conforme o autor, reforc;a a importancia do processo 

e das interac;oes que ocorrem durante o processo, na percepc;ao do cliente da qualidade 

do servic;o. 

3 .2.3 A Qualidade nas Empresas Prestadoras de Servic;os 

A qualidade em servic;os toma-se dificil de ser avaliada quando se levam em 

considerac;ao as suas caracteristicas peculiares comparada com a qualidade dos hens 

manufaturados. Por essa razao essa qualidade em servic;os pode ser dividida em 

determinantes que facilitem a compreensao do que ela seja, considerando-se servic;os 

como hens intangiveis. 

Autores como P ARASURAMAN et al (1985); JOHNSTON (1995), 

GHOBADIAN et al (1994); GIANESI & CORREA (1994) e outros sao unanimes em 

considerar urn conjunto de determinantes para a qualidade em servic;os como: 

Confiahilidade: 

Prestar o servic;o conforme prometido, com precisao, consistencia e seguranc;a. 

Rapidez: 

Velocidade de atendimento e prontidao para atender o cliente. 

Tangiveis: 

Referem-se a quaisquer evidencias fisicas do servic;o, como instalac;oes fisicas, 

aparencia dos funciomirios e equipamentos utilizados no processo. 
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Empatia: 

Cordialidade, cuidado e aten9ao individual fomecida ao cliente. 

Flexibilidade: 

Capacidade de mudar e adaptar o servi9o para se ajustar as necessidades · dos 

clientes. 

Acesso: 

Facilidade de entrar em contato ou acessar fisicamente o servi9o. 

Disponibilidade: 

Facilidade em encontrar disponiveis pessoal de atendimento, hens facilitadores 

e instala~t5es. 

Segundo GIANESI & CORREA (1994, p. 233), o custo e urn determinante, 

porem, ele nao incluido na lista de determinantes propostos. Os autores definem esse 

determinante como o "custo para o cliente, ou seja, o pre9o cobrado pelo servi9o 

realizado. Embora o pre9o seja urn criterio competitivo que exerce forte influencia no 

posicionamento estrategico da organiza~tao, pode-se considerar pre9o e qualidade 

como caracteristicas distintas. Quanqo se definem aqui determinantes para a qualidade 

em servi~tos, esta-se definindo parametros para a compreensao de urn fenomeno que e 

essencialmente intangivel. ·Com essa visao GHOBADIAN et al (1994, p. 44), afirmam 

que a qualidade nao urn fenomeno singular, mas multi-dimensional. 

QUADRO 03 - DETERMINANTES DA QUALIDADE 
Determinantes apresentados por diferentes autores 

Determinantes Parasuraman et al Hohnston (1995) Ghobadian st al Gianesi & Correa 
propostos (1985) (1994) (1994) 
Confiabilidade Confiabilidade Confiabilidade Confiabilidade Consistencia 

Competencia Funcionalidade Competencia Competencia 
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Nessa circunstancia mesmo que o pre<;o tenha uma forte rela<;iio com a 

qualidade, como e evidenciada na abordagem baseada no valor de GARVIN (1984, p. 

3 8), nao se pode considerar o pre<;o como uma dimensao da qualidade. 

Para GRONROOS (1995, p, 379) "o pre<;o nao parece ser urn determinante 

direto da qualidade, exercendo urn efeito indireto sobre as percep<;oes e expectativas 

do cliente". 

De acordo com JOHNSTON (1997, p. 53), "cada tipo de servi<;o podeni ter 

determinantes que sao considerados criticos para o setor em que se en con tram". A 

percep<;ao da qualidade e a posterior avalia<;ao do servi<;o ocorrem em rela<;ao aos 

determinantes considerados mais importantes pelo cliente dentro de cada momento da 

verdade. 

Ao mesmo tempo em que os determinantes da qualidade possuem graus de 

importancia diferentes em cada momento da verdade, cada momento dessa verdade 

tambem possui urn grau de importancia diferente em rela<;ao ao ciclo do servi<;o, o que 

possibilitani a identifica<;ao dos momentos da verdade criticos (ALBRECHT, 1992; p. 

254; GIANESI & CORREA, 1994, p. 237). Entretanto, esses fatores dependerao dos 
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objetivos estrategicos de cada operayaO de serviyO e da relayaO que esses objetivos tern 

com os determinantes da qualidade. 

3.3 GERENCIANDO PLANOS DE SAUDE 

A evolu9ao das organiza96es em termos de modelos estruturais e tecnol6gicos, 

tendo as mudan9as e o conhecimento como novos paradigmas, tern exigido uma nova 

postura nos estilos pessoais e gerenciais voltados para uma realidade diferenciada e 

emergente. As empresas de pianos de saude nao fogem a regra. No ambiente de 

neg6cios, praticamente em qualquer Iugar do mundo, as pessoas estao sentindo o 

reflexo dessas transforma96es. 

Essa realidade tern sido amplificada por inova96es tecnol6gicas, 

transforma96es nas bases da concorrencia, surgimento de novos modelos de gestao e 

mudan9as significativas no perfil dos clientes e nas suas rela96es com as empresas 

fornecedoras de produtos e servi9os. · Este enfoque tern gerado reflexos diretos sobre a 

gestao das empresas. 

Empresarios gerentes e administradores que ainda estao presos a velhos 

paradigmas deverao ficar mais atentos ao contexto que os cerca e fazer uma profunda 

revisao em seus conhecimentos e cren9as pessoais. Aquilo que funcionou no passado e 

foi responsavel pelo sucesso, possivelmente ja nao garante mais os mesmos resultados. 

Tampouco as novas teorias, ou tecnologias organizacionais sao competentes de, por si 

s6 resultarem alguma transforma9ao substancial no contexto em que vivemos. 

Engana-se o gestor que nao 'trata os estabelecimentos de Assistencia a Saude 

como uma empresa. Embora a saude seja urn bern inalienavel e todos que estejam 

empenhados com ela deverao, de forma altruistica, atende-la em todas as 
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circunstancias, nunca se pode deixar de entende-la como uma empresa geradora de 

serviyOS, afinal OS administradores estao procurando nas Faculdades exatamente 0 que 

o dia a dia nao pode oferecer, que e o conhecimento academico, os criterios adotados 

pelos grandes mestres. 

Os serviyos de saude no Brasil causam hoje enormes preocupay5es, tanto para 

a populayao, quanto para os profissionais da area. Tanto o govemo, quanto as 

empresas privadas de saude vern a algum tempo tentando desenvolver formas de 

prestar assistencia medica mais eficaz e segura a populayaO. 

Apesar dos grandes progressos que vern sendo desenvolvidos em relayaO a 
Qualidade na area da Saude, e da conscientizayaO dos principais envolvidos (medicos, 

enfermagem e administradores ), ainda ha urn grande caminho por trilhar, para que se 

possa chegar a urn consenso. 

Segundo PAQUIN (1997, p. 40), "o caos instalado na saude publica vern 

ampliando 0 numero de pessoas que buscam empresas privadas de plano de saude, e 

junto crescem as reclamay5es de preyos e qualidade". Esta questao tambem vern 

preocupando as organizay5es, maiores clientes das empresas de assistencia medica e 

seguro saude. A qualidade na saude deixa muito a desejar em relayao ao que o cliente 

espera destes serviyos. 

A qualidade nao deve ser visualizada como meta, mas como urn processo 

continuo na busca de melhoramentos, visando uma prestayao de serviyos que atenda 

cada vez mais e melhor a clientela que dele se utiliza 

Para que uma gestao de qualidade se desenvolva e necessario estar atento ao 

que o paciente espera de n6s enquanto serviyo, e uma das formas mais eficazes para se 

obter esta confianya e ter como meta a melhoria da Qualidade na assistencia ao 

paciente. 
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Foi realizada uma pesquisa, pela Hewitt Associates, em 52 empresas de pianos 

de saude sobre a qualidade dos pianos de saude atualmente existentes. Para chegar aos 

resultados a Hewitt avaliou diversos itens, como o indicador financeiro que visa medir 

a eficiencia de custo de urn plano 4e saude comparando-o com outras empresas que 

oferecem o mesmo plano; outros pianos e outros tipos de acesso ao plano. Ele tambem 

tende a ajustar os custos dos pianos por diferen<;as demognificas e de desenho de plano 

e ainda por regiao geognifica e tipo de plano. Outro componente do estudo e o 

indicador de qualidade, avaliando a qualidade das prestadoras em varias dimensoes e 

aspectos. Quatro fatores foram avaliados: qualidade da rede credenciada; qualidade 

dos servi<;os administrativos; qualidade clinica e estabilidade organizacional. As 

empresas foram avaliadas cada plano numa escalade 1 a 5 nas areas de atendimento, 

relat6rios, qualidade geral e da rede, flexibilidade do desenho do plano, avalia<;ao geral 

e satisfa9ao total (FAQUIN, 1997, p. 40). 

No levantamento foi possivel perceber substanciais diferen<;as na eficiencia 

financeira e na qualidade entre os pianos, mesmo depois de ajustados a demografia e 

ao desenho de plano. 

3.3 .1 Peculiaridades da gestao da qualidade em saude 

A qualidade na Saude, deveria ter sido praticada com conseqiiencia natural 

pelo produto que ela atende: 0 Ser Humano- vidas, porem lamentavelmente essa nao 

e a realidade dos acontecimentos, as pessoas, ou melhor, o segurado somente tera 

atendimento se estiver em dia e nao estiver na carencia e se o seu plano der cobertura. 

Mas, nao estamos falando de qualidade na assistencia a saude? (NETO, 2000). 

Para NETO (2000), a qualidade da assistencia a saude esta intimamente e 

envolvida com as questOes monetarias, o que leva a elitiza<;ao do atendimento e 
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conseqiientemente a qualidade da assistencia, pois as Instituiyoes que tern urn grande 

avanyo tecnol6gicos, profissionais qualificados, equipe multidisciplinar, 

multifuncional e equipamentos de ultima gerayao e medicamentos de amplo espectro 

com certeza terao urn custo maior para as empresas pagadoras e para os pseudo

pacientes particulares, afinal hoje s6 nao tern plano que nao tern condiyoes de paga-lo. 

Perante essa realidade, o usmirio sofre de falta de acesso a saude quanto mais a 

saude qualificada, claro que tem-se bons profissionais em Instituiyoes publicas, 

embora o numero de profissionais nao seja suficiente para atender a todos o que leva a 

queda da qualidade no atendimento, pois o mesmo profissional que em urn hospital 

privado s6 atende urn paciente e a cada meia hora em estabelecimentos publicos o 

quantitativa aumenta em uma proporyao assustadora, principalmente se for em 

unidades de emergencia (NETO, 2000). 

saude: 

CARR e LITTMAN (1998 p. 34) definem ass1m o usmirio do sistema de 

Urn usmirio e qualquer pessoa que recebe ou usa o que e produzido pelo funciomirio, ou cujo 
sucesso ou satisfayao depende de suas ayoes ( ... )", desta forma teoricamente o sucesso do 
atendimento esta intimamente ligado ayao do atendimento do funciomirio satisfeito e do 
paciente, a depender do grau da patologia ou ate mesmo do grau de entendimento do 
processo e esclarecimento do acontecido, as relayoes sao reciprocas. 

Dentro de urn sistema publico ou privado os indicadores de qualidade pelos 

quais esses usuarios passam podem ser: a pontualidade nos processos de admissao, 

queixas do paciente, pontualidade e precisao de documentayaO, queixa do medico, 

espera do paciente por mais de "X" horas, satisfayao dos medicos com a facilidade dos 

serviyos, reclamayoes por incompetencia pro fissional, incidentes ocorridos. 

Segundo NETO (2000), estes sao apenas alguns dos inumeros indicadores de 

qualidade utilizados para mensurar a qualidade na relayao paciente x hospital X 

medico. Partindo do principia que todos estes indicadores estariam favoraveis, tanto 

no Hospital Publico quanto no Hospital Privado, desta forma se contaria com urn 
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ambiente favonivel e somente urn provavel mau humor por parte do medico assistente 

poderia minar o atendimento deste paciente. Mesmo assim nao se poderia contar com 

nenhuma intercorrencia trans-atendimento, como transoperat6ria, e outros que com 

certeza iriam alterar os resultados, pois o paciente espera que nao ocorra demora no 

atendimento, que o medico atenda com presteza, aten9ao, acerte de primeira e ainda de 

medicamentos, sem falar no atestado. 

A gestao pela qualidade total e, portanto e urn sistema de gerenciamento no 

qual todas as dimensoes da qualidade sao levadas em considera9ao, por todos que 

executam o trabalho. Caso ocorra q contrario, pode-se afirmar que, se ter todos os 

indicadores contra o protocolo do born atendimento, ou seja, urn atendimento de 

qualidade quer seja no hospital publico ou privado (NOGUEIRA, 1999). 

Passando pela questao da rela9ao medico paciente, ocorre a seguinte questao: 

sera que se o numero de pacientes do hospital publico, ou melhor, qualquer servi9o de 

assistencia a saude fosse melhor dimensionado havendo a condi9ao de nao existir urn 

super dimensionamento de atendimento por medico, teria-se assim a qualidade de 

atendimento? 

be acordo com MIRSHA \YI(A (1994, p. 73), "urn sistema de produ9ao e 

qualquer conjunto de partes que operam de forma combinada e harmonica para 

transformar insumos (inputs) em produtos ou servi9os (outputs)". Toma-se evidente 

que uma das vantagens competitivas, dos Hospitais e servi9os de atendimento 

particular, e a popula9ao seleta que transita pela Institui9ao, que alem de outro nivel 

s6cio - cultural tambem tern urn perfil patol6gico diferente, pois goza de mais saude 

pelo fato de ter acesso a alimenta9ao mais rica e habitos mais salutares. Os fatores 

citados anteriormente deixam claro que o panorama das Institui96es privadas 

propiciam urn atendimento mais qualificado passando desta forma a ser urn dos seus 

pontos fortes. 
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"No planejamento estrategico, nao se espera necessariamente que o futuro 

represen~e progresso em relayao ao passado, e tampouco se acredita que seja 

extrapohivel". Portanto como primeira medida, e feita uma amilise das perspectivas da 

empresa, identificando-se tendencias, amea9as, oportunidades, e descontinuidades 

singulares que possam alterar as tendencias hist6ricas (ANSOFF, 1993 p. 38). 

A questao da satisfa9ao do medico na Institui9ao de saude auxilia na qualidade 

de atendimento, neste caso, permeia situa96es de elevado nivel de stress, pelo alto 

numero de empregos que este detem, com a finalidade de ter uma receita satisfat6ria, 

pois, como se sabe principalmente os Hospitais Publicos nao atingem urn salario 

razoavel para que a equipe que o compoe possa saborear o gosto de uma situa9ao de 

bern estar. Desta forma se depara nao s6 com urn funcionario estressado, mas com 

falta de humor, revolta, desconforto ·mental, que acarreta urn atendimento desprovido 

de qualidade, respeito a dignidade e desequilibrio nas rela96es (APPEL, citado em 

NETO 2002). 

As institui96es de assistencia a saude devem lembrar que sao mais que centros 

de saude isolados, elas fazem parte de uma estrutura de atenyao a saude no Brasil e no 

mundo, que entrara para a Hist6ria da Saude, devendo portanto se sentir mais 

compromissado com o ser humano. Que o paciente atualmente, por mais baixa que 

seja sua faixa economica, o grau de esclarecimento devido ao acesso aos meios de 

comunicayao, tern mais esclarecimento e conseqtientemente poder de questionamento, 

portanto nao devemos acreditar · que qualquer servi9o oferecido sera aceito 

principalmente em se tratando de saude. 
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4 CONCLUSOES 

Urn dos temas mais discutidos atualmente no Brasil e a saude, seja por causa 

da falencia do sistema publico de atendimento, seja por causa do crescimento das 

empresas privadas de saude, ou simplesmente pelo momento de transi((ao 

administrativa que este setor vive. 

A saude publica, garantida pela Constitui((ao Federal, nao atingiu seus 

objetivos e atravessa uma fase de descredito e falencia, principalmente no que diz 

respeito ao aproveitamento de verbas e atendimento a populayao carente. 0 que se ve, 

hoje em dia, e urn sistema concentrado no sui do pais, deteriorado pela rna 

administrayao publicae totalmente desacreditado pela popula((ao. 

A politica do "Estado Minimo" adotada pelo govemo brasileiro fez com que 

se abrisse uma grande oportunidade para investimentos de grupos financeiros 

intemacionais na presta((ao de serv~((OS na saude, sob a forma de sistemas de pre

pagamento e, mais recentemente, na seguridade social privada, incluindo o seguro

saude, principalmente ap6s a mais recente regulamenta((ao dos Pianos de Saude no 

Brasil. 

A saude privada, oferece grandes oportunidades de neg6cios, desde que seja 

implantado urn sistema eficiente de administrayao, cujos objetivos principais sejam a 

redw;ao dos custos e o aumento da qualidade. 

0 aumento da participa((ao do setor privado no fomecimento de servi((os de 

assistenda a saude e uma tendencia que se mantera e crescera com a nova 

regulamenta((ao de pianos. A consolida((ao dos pianos e sua rela((ao com provedores de 

servi((os, especialmente .hospitalares, acabara por fomecer oportunidades para 

investimentos, tanto no aumento do numero de hospitais e clinicas, como no aumento 

da eficiencia da base operacional existente. Dessa maneira, entende-se que a 

regulamentayao realizada criou regras mais claras para o mercado. Transformou urn 
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mercado de desconfianva num mercado de oportunidades. Para tal, e necessario adotar 

modelos de gestao bern sucedidos intema ou extema- mente, que tragam organizavao, 

qualidade e satisfavao do cliente. 

A adovao de urn sistema de gestao da qualidade deve partir da premissa de ser 

uma decisao estrategica da organizavao. Seu projeto e implantavao e influenciado por 

necessidades diversas, objetivos particulares, produtos oferecidos, asstm como 

processos empregados, o tamanho e estrutura da organizavao. 

A qualidade total s6 obteni sucesso quando muito bern entendida e isto 

envolve implantavao a partir de decisoes firmes e conscientes da alta administravao, 

prioridade absoluta a clientes, politicas e objetivos claros, adesao e motivavao de todos 

os elementos da organizavao, melhoria continua e interavao entre empresa e 

empregado (isto envolve compreensao das necessidades mutuas ). 

A concep9ao de urn modelo te6rico de organizavao dos Servivos de Saude 

aplicado a realidade sociodemografica e epidemiol6gica brasileira revelou-se, desde 

logo, um desafio grandioso. Nao se tratava de equacionar e delimitar urn objeto de 

estudo com contomos precisos e fixos, mas antes urn subsistema de Saude cujas 

dimensoes de analise mais basicas enformavam e padecem de lacunas graves. 

As operadoras devem entender que ao prestar urn servwo de excelencia 

poderao reter mais clientes e toma-los fieis, bern como que essa pratica fara aumentar 

seu faturamento atraves de novos clientes e indicav5es. Ou ainda, que ao evitar os 

inumeros processos teriam uma reduvao de seus custos. Ocorre uma falta de gestao 

pr6-ativa pela qualidade, e ha passividade das organizav5es deste setor por urn estado 

de coisas tradicionais que na verdade geram erros sucessivos no atendimento ao 

cliente .. 

As instituiv5es de assistencia a saude devem lembrar que sao mais que centros 

de saude isolados, elas fazem parte de uma estrutura de atenvao a saude no Brasil e no 
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mundo devendo portanto se sentir mais compromissado com o ser humano. Que o 

paciente atualmente, por mais baixa que seja sua faixa economica, o grau de 

esclarecimento devido ao acesso aos meios de comunica~ao, tern mais esclarecimento 

e conseqfientemente poder de questionamento, portanto nao se deve acreditar que 

qualquer servi~o oferecido sera aceito principalmente em se tratando de saude. 
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ANEXO 01 - Direitos do paciente a saude 

Conhe9a OS direitos do paciente a saitde, garantidos pela Constitui9aO Brasileira de 1988 

Art 196. A saude e direito d~ todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e 
economicas que visem a redu<;ao de doen<;a e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitario as a<;oes e servi<;os para sua promo<;ao, prote<;ao e recupera<;ao. 
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Art. 197. Sao de relevancia publica as a<;oes e servi<;os de saude, cabendo ao poder publico 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamenta<;ao, fiscaliza<;ao e controle, devendo sua 
execu<;ao ser feita diretamente ou atraves de terceiros e, tam bern, por pessoa fisica ou juridica 
de direito privado 

Art. 198. As a<;oes e servi<;os publicos de saude integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem urn sistema, unico, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 
I- desce:ptraliza<;ao, com dire<;ao unica em cada esfera do govemo; 
II- atendimento integral, com prioridad~ para as atividades preventivas, sem prejuizo dos 
servi<;os assistenciais; 
III - participa<;ao da comunidade. 

Art. 199. A assistencia a saude e livre a iniciativa privada. 
§ 1 o As institui<;oes privadas poderao participar de forma complementar do sistema unico de 
saude, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito publico ou convenio, tendo 
preferencia as entidades filantr6picas e as sem fins lucrativos. 
§ 2° E vedada a destina<;ao de recursos publicos para auxilios ou subven<;oes as institui<;oes 
privadas com fins lucrativos. 
§ 3° E vedada a participa<;ao direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistencia a saude no Pais, salvo nos casos previstos em lei 
§ 4° A lei dispon1 sobre as condi<;oes e os requisites que facilitem a remo<;ao de 6rgaos, 
tecidos e substancias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bern como a 
coleta, processamento e transfusao de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercializa<;ao. 

Art. 200. Ao sistema unico de saude compete, alem de outras atribui<;oes, nos termos da lei: 
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substancias de interesse para a saude e 
participar da produ<;ao de medicamentos, equipamentos, imunobiol6gicos, hemoderivados e 
outros insumos; 
II - executar as a<;oes de vigilancia sanitaria e epidemiol6gica, bern como as de saude do 
trabalhador; 
III - ordenar a forma<;ao de recursos humanos na area de saude; 
IV - participar da formula<;ao da politica e da execu<;ao das a<;oes de saneamento basico; 
V - incrementar em sua area de atua<;ao o desenvolvimento cientifico e tecnol6gico; 
VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bern 
como bebidas e aguas para consume humano; 
VII - participar do controle e fiscaliza<;ao da produ<;ao, transporte, guarda e utiliza<;ao de 
substancias e produtos psicoativos, t6xicos e radioativos; 
VIII- colaborar na prote<;ao do meio ambiente, nele compreendido o trabalho. 


