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I -ANÁLISE DA ATUAL SITUAÇÃO DE SAÚDE NO BRASIU

1.1- Indicadores Demográficos

A queda expressiva na razão de fecundidade e o declínio
acentuado nos níveis de mortalidade, prolongando a esperança de vida
ao nascer, têm provocado o que se convencionou chamar de transição
demográfica no Brasil, marcada pelo envelhecimento da população
brasileira e pela redução da participação dos mais jovens na estrutura
etária do país.

1.1.1 - Fecundidade

Entre 1970 e 2000, a taxa de fecundidade no Brasil sofreu queda
de 57%. Apenas nos últimos vinte anos, a redução dessa taxa foi de
47,2%, conforme pode ser verificado na Tabela l."Algumas regiões,
como o Sudeste, Centro-Oeste e Sul, alcançaram, no último ano sob
análise, níveis próximos ao de reposição populacional (2,1 filhos por
mulher). Em 2000, Goiás foi o estado que apresentou menor fecundidade
-1,9 filho por mulher.

A tabela abaixo evidencia que as variações da taxa de
fecundidade, entre 1980 e 2000, têm sido maiores nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.

TABELA 1. TAXA DE FECUNDIDADE TOTAL SEGUNDO AS REGIÕES BRASILEffiAS 

1980, 1991 E 2000.

Regiões e Taxa de fecundidade total
Brasil 1980 1991 2000 Variação

1980/2000
Norte 6,4 4,2 3,2 -50,9
Nordeste 6,2 3,7 2,6 -57,3
Sudeste 3,5 2,4 2,1 -39,7
Sul 3,6 2,5 2,2 -38,8
Centro-Oeste 4,5 2,7 2,2 -50,4
IBrasil 4,4 2,9 2,3 -47,21
Fonte. MS/SVS (2004). Dados IBGE.

1 Informações extraídas de Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde
(2004), salvo quando for feita referência explícita a outra fonte.
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Cabe destacar, entretanto, que essa taxa sofreu aumento na faixa
etária de 15 a 19 anos. Em 2001, do total de nascidos vivos, 23% eram
filhos de mães adolescentes. No Estado do Maranhão esse percentual
alcança 31,9% no ano analisado.

1.1.2 - Esperança de vida ao nascer

Observa-se, pela análise da tabela a seguir, que, de 1980 a 2000,
a esperança de vida ao nascer no Brasil aumentou 11,2%. A variação
neste indicador foi mais expressiva na década de 80 (em tomo de 7%
com incremento de 4,3 anos na esperança de vida das pessoas) do que
na década seguinte (cerca de 4%, o que representa 2,6 anos a mais de
vida para homens e mulheres brasileiros).

As regiões Narte e Nardeste experimentaram acréscimos neste
indicador acima da média nacional. O menor incremento da esperança
de vida ao nascer, no período analisado, foi registrado na região Sudeste.

TABELA 2. ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER SEGUNDO AS REGIÕES BRASILEffiAS

1980, 1991 E 2000.

Regiões e Esperança de vida ao nascer
Brasil 1980 1991 2000 Variação

1980/2000
Norte 61,3 65,5 68,5 11,81
Nordeste 58,7 62,7 65,8 12,1
Sudeste 64,5 67,6 69,6 7,9
Sul 65,3 68,8 71,0 8,7
Centro-Oeste 63,5 67,0 69,4 9,2
IBrasil 61,7 66,0 68,6 11,21
Fonte. MS/SVS (2004). Dados IBGE.

1.1.3 - Mortalidade Materna e Infantil

A mortalidade materna, bem corno a mortalidade infantil,
representam problemas de saúde pública considerados prioritários para
o governo.
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Estima-se que a razão de mortalidade materna, em 2002, foi de
75,3 por 100 mil nascidos vivos, o que, para o Ministério da Saúde, está
além do aceitável, visto que, em países desenvolvidos, esta razão oscila
entre 20 óbitos por 100 mil'.

Segundo estimativas do Ministério da Saúde, 92% dos casos de
mortes maternas são evitáveis. No Brasil, as principais causas de
mortalidade materna são as diretas - relacionadas às doenças próprias
da gravidez corno hipertensão arterial, hemorragia, infecção pós-parto e
complicações relacionadas ao aborto. Os registros hospitalares do
Departamento de Informação e Informática do SUS (DATASUS)
indicam que, em 2000, ocorreram cerca de 260 mil internações por aborto
no SUS.

Desde meados da década de 1970, a mortalidade infantil vem
declinando em ritmo acelerado no Brasil. Apenas na última década, houve
queda de 40% neste indicador. Observa-se também que os diferenciais
entre as regiões do País vêm diminuindo ao longo das últimas décadas.
Entretanto, no Nordeste, as taxas ainda se situam 57% acima da média
nacional.

TABELA 3. MORTALIDADE INFANTIL POR MIL NASCIDOS VIVOS - 1990 E 2002.

Ano Menos de 5 anos Menos de 1 ano
1990 53,7 48,0
2002 33,7 27,8
Variação ("lo) -37,24 -42,08

. -Fonte. ObJetivos de Desenvolvimento do Mllenlo. Dados IBGE.

Elaboração da autora.

Na década de 80, as doenças infectocontagiosas eram as
principais causas de óbitos infantis. Na década de 90, observou-se
sensível queda na mortalidade infantil por doenças transmissíveis, corno
resultado da ampliação da cobertura vacinal e de outras medidas de
prevenção, tratamento de doenças e de maior acesso ao saneamento
básico. As causas perinatais - causas relacionadas às condições da
gestante, do parto e da criança, especialmente nas quatro primeiras
semanas de vida (período neonatal) - passaram, então, a ocupar o

2 Presidência da República (2004).
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primeiro lugar quauto às causas de mortalidade infantil no país. Esse
fato está associada ao acesso deficiente a serviços de saúde, bem como
aos cuidados inadequados no atendimento pré-natal ambulatorial e no
parto hospitalar.

No Nordeste e Norte, apesar das reduções alcançadas nesta
taxa, ainda é elevada a mortalidade no período pós-neonatal (entre 4
semauas e 1 auo de vida), o que está fortemente relacionado com as
condições socioeconômicas das populações destas regiões.

No que tange à assistência pré-natal, observou-se, no período
de 1997 a 2001, aumento de 41,6% para 45,6% dessas consultas.
Entretauto, as desigualdades regionais na cobertura pré-natal continuam
elevadas. Na Região Sudeste, essa cobertura é de 55% e na Região Sul,
56,3%. Na Região Norte, a cobertura de consultas pré-natal que era de
33,6%, em 1997, alcauçou, em 2001, patamar inferior (26,2%).

No Sudeste e no Sul do país, foram encontradas as maiores
proporções de nascidos vivos com baixo peso, o que pode estar associado
á prática do parto cesáreo, à qualidade da assistência à saúde ou mesmo
à melhor qualidade das informações em comparação com outras regiões
do país. É oportuno destacar que, em algumas unidades da federação,
os pa110s cesáreos responderaul por quase metade do total de partos
hospitalares, em 2002, valor bastaute superior ao recomendado pela
Orgauização Mundial de Saúde (OMS) - 15% do total de nascimentos.

1.2 - Indicadores Epidemiológicos

A situação epidemiológica é analisada nesta seção por meio de
informações sobre mortalidade e morbidade hospitalar, que capta a
ocorrência de formas clínicas mais severas das doenças.

Em 200 I, para todo o Brasil, as doenças do aparelho circulatório
foram a principal causa de morte (27% dos óbitos). Em segundo lugar,
encontravam-se as causas externas - que incluem os homicídios, os
suicídios e os acidentes de trânsito - no Centro-Oeste, e as neoplasias
(15% do total de óbitos no Brasil), no Sudeste e no Sul. As causas mal
definidas, ou mortes sem diagnóstico, figuraraul em primeiro lugar no
Nordeste e Norte, seguidas das doenças do aparelho circulatório.

Em 2002, a principal causa de internações (Tabela 4) decorreu
de gravidez, parto e puerpério (23,3%), seguida das doenças do aparelho
respiratório (15,5%) e das doenças do aparelho circulatório (10,4%).
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TABELA 4. PROPORÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES (SUS) POR GRUPOS DE

DOENÇAS - 2002

Grupos de doenças
Doenças infecciosas e parasitárias
Neoplasias
Transtornos mentais e comportamentais
Doenças do aparelho circulatório
Doenças do aparelho respiratório
Doenças do aparelho digestivo
Doenças do aparelho geniturinário
Gravidez, parto e puerpério
Causas externas
Demais causas
Total
Fonte: RIPSAlDATASUS

1.2.1 - Doenças Transmissíveis

% ínternações
8,9

4,51
2,63

10,38
15,54

8,42
6,58

23,32
6,05

13,67
100

As doenças transmissíveis deixaram, a partir dos anos 60, de ser
a principal causa de óbito no Brasil, passando a ocupar, entre as causas
definidas, a terceira colocação, em 1980, e o sexto lugar, em 2000.

Em que pese a significativa redução do impacto dessas doenças
sobre a mortalidade em nosso país, elas ainda têm significativa
participação no número de internações (8,9%, figurando como quarta
causa de hospitalizações em 2002), sobejamente para as doenças que
não dispõem de mecanismos eficazes de prevenção e que estão
relacionadas a fatores ambientais e socioeconômicos. Por esses motivos,
as doenças transmissíveis são consideradas um dos principais problemas
de saúde pública no Brasil e também no resto do mundo.

A situação das doenças transmissíveis no Brasil é categorizada,
pelo Ministério da Saúde, em três grandes tendências: doenças
transmissíveis com tendências descendentes, doenças transmissíveis com
quadro de persistência e doenças transmissíveis emergentes e
reemergentes.

No primeiro grupo - doenças transmissíveis com tendências
descendentes - estão algumas enfermidades que foram erradicadas
ou serão ao longo desta década, como a poliomielite, a variola, o sarampo,
a raiva humana, a rubéola congênita e o tétano neonata1. Outras
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apresentam tendência declinante, corno a difteria, a rubéola, a
coqueluche, o tétano acidental, a doença de Chagas, hanseníase, febre
tifóide, oncocercose, filariose e a peste.

A redução da taxa de prevalência da hanseníase no Brasil foi
de mais de 70% nos últimos anos. Em2003, essa taxa era de 4,52 doentes
por 10 mil habitantes e o número de casos registrados era de quase 80
mil. Apesar da melhoria desses indicadores, o Brasil ainda ocupa o
primeiro lugar quanto à taxa de prevalência, entre os 186 países
considerados endêmicos, e a segunda colocação em número de casos
novos de hanseníase, segundo a OMS. As regiões de maior risco são o
Norte, Nordeste e Centro-Oeste3

As doenças transmissíveis que apresentam quadro de
persistência ou redução apenas em período recente são a malària, a
tuberculose, as meningites, a leishrnaniose visceral, a leishmaniose
tegumentar americana, a febre amarela silvestre, as hepatites virais, a
esquistossomose e a leptospirose.

No tocante à malária, observou-se elevação do número de casos
em 1992 (572 mil), estabilização, em 1996 e 1997 (450mil casos); e, a
partir de então, um grande aumento da incidência, atingindo, em 1999 e
2000, 600 mil casos. No período de 2000 a 2002, foi alcançada uma
importante redução na transmissão (50%), que, no entanto, não foi mantida
em 2003. Neste ano, a doença voltou a crescer, com aproximadamente
410 mil casos notificados. Portanto, apesar da tendência de queda na
incidência da doença, observa-se períodos de recrudescimento.

A tuberculose tem apresentado, nos últimos anos, uma média
de 85 mil casos anuais e 3 mil mortes. Segundo a OMS, o Brasil està
entre os 22 países de maior carga de tuberculose do mundo. Entre 1990
e 2002, a incidência caiu de 51,8 para 44,6 casos por 100 mil habitantes.
Por outro lado, tem se observado o crescimento dessa doença em pessoas
portadoras de HIV/Aids: 25,5% dos casos de aids apresentam a
tuberculose corno doença associada.

A partir de 1996, as meningites apresentaram uma tendência
de redução no número de casos que, neste ano, era de 7.312 para 2.923,
em 2003.

3 Presidência da República (2004).
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A leishmaniose visceral apresentou, entre 1980 a 2003, uma
tendência de aumento do número de casos. Em parte, isso é explicado
pelas modificações socioambientais - desmatamento e processo
migratório - que trouxe uma doença silvestre de ambientes rurais para a
periferia das cidades.

Esse mesmo processo de expansão geográfica para regiões
periurbanas também é verificado para a Leishmaniose Tegumentar
Americana (LTA). Surtos epidêmicos da LTA estão relacionados ao
surgimento de atividades econômicas como garimpos e extrativismo,
cujas condições ambientais são favoráveis à transmissão da doença.

Quanto à febre amarela silvestre, em 1999, verificou-se um
surto no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás e, em
2001 e 2003, em Minas Gerais.

A ocorrência das hepatites está associada a condições sanitárias
e socioeconômicas precárias. No Brasil, apresenta distribuição universal
e magnitude variável de acordo com a região do país. Mais de 90% da
população maior de 20 anos já teve exposição ao vírus da hepatite A e a
incidência de hepatite B apresenta uma tendência crescente nas regiões
Sul e Norte.

Desde 1950, verifica-se redução na prevalência da
esquistossomose, acompanhada, no entanto, de expansão espacial,
em decorrência do processo de urbanização e migração. Situação
semelhante do ponto de vista geográfico é verificada para a
leptospirose.

Especial atenção deve ser dada ao grupo de doenças
transmissíveis emergentes e reemergentes, entre as quais
destacam-se o surgimento da aids na década de 80, a reintrodução da
cólera, a dengue e as hantaviroses.

O número de casos novos de aids no Brasil apresenta-se estável
desde 1996, com tendência à redução a partir de 1999. De 1980 a
dezembro de 2002, foram registrados 257.780 casos de aids no Brasil.
As regiões Sul e Sudeste apresentaram a maior concentração de casos
entre 1980 e 2003 (84%).

A taxa de incidência de aids passou de 8,0 por 100.000 habitantes
em 1991, para 14,2 por 100.000 habitantes em 2000 e 12,3 em 2001'
Desde 1998, essa taxa vem diminuindo discretamente em todas as regiões,

4 Ministério da Saúde/Secretaria de Políticas de Saúde (2002).

72



Situação da Saúde no Brasil

especialmente no Sudeste, com exceção da Região Sul, cuja taxa, a
partir de 1999, tomou-se a mais alta dentre as regiões do país. A
mortalidade acompanhou a curva de incidência até 1994, quando se
observou uma redução no crescimento da taxa de mortalidade (9,7 por
100 mil habitantes, em 1995, chegando a 6,31 óbitos por 100 mil habitantes,
em 2001), coincidente com a adoção das terapias anti-retrovirais.

Em linhas gerais, a epidemia tem mostrado, recentemente, as
seguintes tendências: evolução significativa no número de casos
associados à transmissão heterossexual (17,4% entre 1980 e 1991 e
56,1%, em 2002); feminilização (entre 1990 e 2000, passou-se de 6,2
óbitos masculinos para cada óbito feminino para 2,2); pauperização e
baixa escolaridade dos portadores do víms e interiorização da doença.

O surgimento da cólera no Brasil foi registrado em 1991. Até
2001, foram notificados 168 mil casos de cólera e 2.035 óbitos. Essa
doença atinge a todas as regiões do país, com destaque para grandes
epidemias no Nordeste, associadas a situações de extrema pobreza.
Entre os anos de 1992 e 1994, observou-se as maiores taxas de incidência
da doença; a partir de 1995, verificou-se forte redução do número de
casos; e, em 2002 e 2003, não se detectaram casos confirmados de
cólera no Brasil. Cabe ressaltar que há risco de reintrodução da doença,
em decorrência das baixas coberturas de saneamento.

A dengue, erradicada do continente americano nas décadas de
50 e 60, reapareceu na década de 70, em razão de problemas de vigilância
epidemiológica e de mudanças socioambientais relacionadas à
urbanização. No período compreendido entre os anos de 1999 e 2002,
verificou-se aumento de sua incidência e já em 2003, houve redução de
56% no número de casos notificados no país em relação a 2002, ano em
que foram registrados quase 800 mil casos da doença.

As hantaviroses surgiram em 1993 no Estado de São Paulo.
Desde então, foram detectados 338 casos em onze estados, com
letalidade média de 44,5%.

Os dados apresentados indicam que a expressiva redução da
mortalidade por doenças infecciosas no Brasil- em tomo de 46%, entre
1981 e 2001 - contribuiu para a redução da mortalidade infantil,
principalmente em crianças menores de 1 ano de vida.

Contudo, nas regiões Norte e Nordeste os óbitos por doenças
infecciosas e parasitárias ainda são expressivos. Essas doenças
representaram, em 200 1, a segunda causa de internações na regiãoNordeste.
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1.2.2 - Doenças Crônico-Degenerativas

Uma análise das doenças do aparelho circulatório - principal
causa de morte no Brasil, conforme mencionado anteriormente - mostra
que, de modo geral, houve tendência de declínio do número de óbitos por
essas doenças, em razão, provavelmente, da redução do tabagismo. Em
2001, a doença cerebrovascular figurou como principal causa de morte
neste grupo, porém com tendência declinante. Em seguida, aparecem
as doenças isquêmicas do coração, que apresentaram risco crescente
para mulheres no Nordeste e para homens, na faixa de 50 a 64 anos.

De 1980 a 1995, observou-se aumento de 50% das
hospitalizações por doenças circulatórias (de quase 1 milhão para um
pouco mais de 1,5 milhão). Esse dado indica o grande impacto econômico
que essas doenças representam ao SUS e à sociedade brasileira,
considerando ainda a elevada pemlanência hospitalar (cerca de 13 dias
em 1997). Neste periodo, houve queda das internações por doença arterial
coronária, decréscimo da doença hipertensiva, amnento pouco expressivo
da doença cerebrovascular e grande elevação das hospitalizações por
insuficiência cardíaca, provavelmente relacionada ao envelhecimento
da população.

De acordo com o Instituto Nacional do Cãncer, entre 1995 e
1999, a distribuição proporcional do total de mortes por neoplasias entre
em homens revela que as principais causas de morte neste grupo foram
o câncer de pulmão (16,35%), de estômago (12,19%) e de próstata
(11,42%) Em mulheres, neste mesmo período, observa-se que, do total
de mortes por câncer, 15,55% foram atribuídas a tumores de mama,
seguidos de pulmão (7,91 %) e de colo de útero (7,23%).

O número de óbitos masculinos por neoplasias é maior que a
mortalidade feminina em todas as faixas etárias, exceto entre 30 a 49
anos, faixa em que a mortalidade feminina é superior. Chanla a atenção
que este fato decorre da alta incidência de neoplasias de mama (30%
dos óbitos femininos por neoplasia em 2000 nesta faixa etária) e de colo
de útero (18%) no Brasil.

Mais grave ainda é que, em todas as faixas etárias do sexo
feminino, o cãncer de mama mostrou incremento de risco. Na região
Sul, as faixas etárias mais jovens apresentaram crescimento duas vezes
superior em relação às mais velhas. No tocante ao cãncer de colo de
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útero, as regiões brasileiras, exceto a Sul, mostraram tendência de
estabilização do risco ou mesmo declínio em algumas faixas.

Para o sexo masculino, o câncer de traquéia, brônquios e
pulmão apresentou tendência de queda no risco de morte, na faixa etária
de 30 a 49 anos, nas regiões Sudeste e Sul e tendência de estabilização
nas demais regiões. Constata-se que para as mulheres a tendência de
risco aumentou em todas as faixas etárias, sendo os maiores incrementos
verificados nas regiões Sul e Centro-Oeste.

O risco de morte por câncer de pulmão está fortemente
associado ao tabagismo. A esse respeito, as campanhas antitabagistas
têm produzido significativo impacto na redução do consumo de finnígenos
entre homens. Entre as mulheres, o incremento de risco por esta causa
reflete as mudanças de comportamento do sexo feminino, assumindo
comportamentos mais típicos dos homens.

Entre 1979 e 1999, o câncer de próstata foi o que mais cresceu
no sexo masculino. A taxa de mortalidade por esse tipo de cãncer passou
de 3,73 óbitos por 100 mil homens, em 1979, para 8,93, em 19995 No
penodo de 1979 a 1983, esse tipo de cãncer representava 7,26% do total
de óbitos masculinos por neoplasias, passando, entre 1995 e 1999, a
constituir 11,42% das mortes neste grupo.

Apesar da participação das neoplasias entre as causas de morte
no Brasil ter sido ampliada, ao longo dos anos- hoj e constituindo-se
como terceira causa - verifica-se que essas doenças degenerativas foram
responsáveis por apenas 4,5% do total de internações hospitalares no
SUS (oitava causa de internação).

O diabete melito configura-se como crescente problema de
saúde para, basicamente, todos os países do mundo. A incidência e
prevalência desta doença têm, nas últimas décadas, apresentado
incrementos, sendo que a diabete tipo 2 adquire, especialmente em países
em desenvolvimento, características epidêmicas. A evolução da
mortalidade por diabete também apresenta tendência ascendente. O
agravamento do problema decorre de mudanças comportamentais que
produzem obesidade e sedentarismo na população brasileira.

Em geral, as tendências de risco de morte associadas às doenças
não transmissíveis, entre 1981 e 2001, são as seguintes: crescimento das

5 Risi Júnior e Nogueira (2002).
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neoplasias como causa de morte (em 1980 eram a quinta causa, passando
à terceira colocação em 2000) e aumento das mortes por doenças do
aparelho respiratório.

1.2.3 - Cansas externas

As causas externas englobam as agressões, acidentes de
transporte terrestre, suicídios, afogamentos, envenenamento e exposição
à fumaça. As agressões (ou homicídios) ocupam o primeiro lugar entre
as causas de morte no grupo das causas exteruas (quase 40%), seguidas
dos acidentes de transporte terrestre (26%).

Observou-se tendência de declínio na mortalidade por acidentes
de transporte terrestre, salvo no Norte e Nordeste onde se verificou
aumento de risco para os homens. Em 2001, o maior risco de morte por
acidente de trânsito foi registrado na Região Centro-Oeste. Os homens
representaram 82% do total de mortes neste mesmo ano.

Na década de 90, os homicídios ultrapassaram os acidentes de
trânsito, assumindo o primeiro lugar entre as mortes resultantes de causas
externas. A participação das agressões neste grupo de causas de óbito
foi maior em Peruanlbuco, representando 62% das mortes por causas
externas, Rio de Janeiro (47%) e Espírito Santo (47%).

Dado alarmante indica que, entre 1990 e 2000, os homicídios
foram responsáveis por 401.090 óbitos no Brasil. Somente em 2001,
foram registrados 46.685 homicídios, a maior parte causada pelo uso de
armas de fogo (71,5%), sendo que deste total 89% ocorreram na faixa
etária de 15 a 49 anos de idade. Verificou-se entre 1981 e 2001, para
homens com idade entre 20 e 29 anos, um incremento de 180% na taxa
de óbitos por agressões e, na faixa entre 10 e 19 anos, de 230%.

Mais preocupante ainda é a informação que, superando todas as
enfermidades e outras fOlmas de morte violenta, os homicídios estão
entre a principal causa de morte para jovens entre 15 e 19 anos, sendo o
risco de morte doze vezes maior para homens que para mulheres. Além
disso, esse risco é quase três vezes superior para um homem domiciliado
na Região Sudeste do que na Região Sul. Porém, verificou-se no Sul
que, entre adolescentes do sexo masculino, o incremento do risco de
morte por homicídios é similar ao do Sudeste, indicando uma possível
mudança no perfil desta região em um futuro próximo.
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Em 2002, 6% das hospitalizações em estabelecimentos do SUS
(próprios ou conveniados), foram resultantes de causas externas. Além
dessas hospitalizações, deve-se considerar os atendimentos nas
emergências e pronto-socorros, não registrados no Sistema de
Informações Hospitalares do SUS (SIHlSUS). Entre as causas externas,
as quedas são responsáveis por 42,6% das internações, seguidas dos
acidentes de transportes (16,5%) e das agressões (5,3%).

IA - Indicadores socioeconômicos

Neste tópico são analisados alguns fatores socioeconàmicos que
influenciam a situação de saúde da população brasileira. Condições de
saneamento precárias facilitam o aparecimento ou ressurgimento de
doenças transmissíveis e a proliferação de vetores de doenças. Estudo
citado pelo Ministério da Saúde afirma que "a situação de saneamento
associada à diarréia e às parasitoses intestinais constitui urna das mais
importantes causas de morbimortalidade entre as crianças, principalmente
em idade infantil''''.

A renda também está correlacionada com a saúde, visto que
parcelas da população de maior renda têm, em geral, acesso mais amplo
aos serviços de saúde, bem corno recursos para adotar modos de vida
mais saudáveis. Pessoas educadas, por sua vez, têm mais informações
sobre hábitos de vida saudável e são, geralmente, mais conscientes de
seus direitos sanitários e de seus filhos. Número insuficiente de
profissionais de saúde, médicos e enfermeiros mal remunerados reduzem
a qualidade do atendimento com sérias conseqüências para a saúde da
população.

11.4.1 - Saneamento Básico

Dados censitários do IBGE mostram que, entre 1991 e 2000, a
população brasileira coberta por coleta pública de resíduos sólidos
aumentou de 60% para 76%; a proporção coberta pela rede pública de
abastecimento de água foi ampliada de 52%, em 1980, para 76%, em
2000; e a cobertura de rede pública de esgotamento sanitário passou de
25% para 44%, em 1980 e 2000, respectivamente.

6 Estudo citado em Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde (2004),
pg.64.
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As desigualdades entre as populações rurais e urbanas e ainda
entre as populações residentes em cidades são ainda muito grandes.
Entre 1991 e 2000, o percentual da população urbana coberta por coleta
pública de lixo passou de 78% para 91 %, respectivamente, enquanto
que a cobertura rural aumentou de 5% para 12% nestes mesmos anos.
Quanto ao abastecimento de água, observou-se, em 1980, uma cobertura
de 75% e, em 2000, de 89% para a população urbana; já na área rural o
aumento foi de 5% para 18% entre 1980 e 2000, respectivamente. O
esgotamento sanitário apresentou cobertura no meio rural de 1%, em
1980, e de 3%, em 2000, e no meio urbano de 36%, em 1980, e de 54%,
em 2000.

Quanto ao abastecimento de água (Tabela 5), destaca-se o fato
de que a taxa de crescimento da rede geral, entre 1980 e 2000, tenba
sido bem mais elevada no Nordeste, região em que a cobertura deste
serviço era mais deficitária na década de 80, reduzindo assim as
desigualdades regionais. Por outro lado, a situação foi apenas levemente
alterada na região Norte (crescimento da cobertura de abastecimento
de água de apenas 17%), fazendo com que essa região passasse, em
2000, a apresentar a pior cobertura deste serviço. Vale destacar que a
diferença entre o maior percentual da população servida, em 2000, (88%
na região Sudeste) e o menor percentual (47% na região Norte) é de
mais de 40% (Tabela 4).

TABELA 5. PERCENTUAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE SERVIDA POR REDE GERAL DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM OU SEM CANALIZAÇÃO DOMICILIAR - 1980 E 2000.

Fonte. Mlnlsteno da Saude (2004). Dados IBGE. Elaboraçao da autora.

Rede aeral de abastecimento de áaua Tx de cresc.

ReQiões 1980 I 2000
Sudeste 70 88 25,71
Sul 49 79 61,22
Centro-Oeste 40 73 82,50
Nordeste 32 65 103,13
Norte 40 47 1750

IBrasil 52 76 46,151
-

No tocante à coleta pública de lixo, verifica-se, pela tabela abaixo,
que a maior taxa de crescimento da cobertura deste serviço, ao longo da
década de 90, deu-se na região Norte (57%), seguida do Nordeste
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(48,7%), O que indica, corno no caso do abastecimento de água, urna
redução das desigualdades regionais. Porém, corno no caso anterior, as
diferenças regionais, em 2000, continuaram elevadas: superiores a 40%
(89% de cobertura na região Sudeste e apenas 55%, na região Norte).

TABELA 6. PERCENTUAL DA POPULAÇÃO RESIDENTE ATENDIDA, DIRETA OU

INDIRETAMENTE,POR SERVIÇO REGULAR DE COLETA DE LIXO DO:MICILIAR -1991 E 2000.

Fonte. MlnlSteno da Saude (2004). Dados IBGE. Elaboraçao da autora.

Coleta oública de lixo Tx. de cresc.

Re!liões 1991 I 2000
Sudeste 76 89 17,11
Sul 65 82 26,15
Centro-Oeste 62 81 30,65
Nordeste 39 58 48,72
Norte 35 55 57,14

I Brasil 60 75 25,001
-

o percentual da população coberta por instalação sanitária é
ainda mais desigual entre as regiões. A diferença de cobertura chega a
ser superior à 60%, quando se analisa o percentual da população atendida
no Sudeste (72%) e no Norte (9%). O maior incremento deste serviço,
no período de 1980 a 2000, foi registrado no Nordeste (360%) e o menor,
no Sudeste (53%). No caso da Região Norte, o aumento da cobertura de
esgotamento sanitário, neste período, mostra-se insuficiente para reduzir
o hiato de sua oferta nesta região em relação ao restante do País.

TABELA 7. PERCENTUAL DA POPUlAçÃo RESIDENTE QUE DISPÕE DE ESCOADOURO DE

DEJETOS ATRAVÉS DE LIGAÇÃO DO DOMICÍLIO À REDE COLETORA-1980 - 2000

Fonte. MlnlSteno da Saude (2004). Dados IBGE. Elaboraçao da autora.

Rede aeral de instalacão sanitária Tx. de cresc.

Regiões 1980 I 2000
Sudeste 47 72 53,19
Sul 13 33 153,85
Centro-Oeste 10 28 180,00
Nordeste 5 23 360,00
Norte 5 9 80,00

I Brasil 25 44 76,001
-
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Em linhas gerais, verifica-se que o maior problema do saneamento
básico no Brasil está na baixa cobertura dos serviços de rede geral de
esgotamento sanitário que, em 2000, cobriu apenas 44% da população
brasileira, As fossas sépticas têm figurado como uma opção para a
realização de esgotamento sanitário nas regiões Sul e Norte, No mesmo
ano, registrou-se, no Brasil, uma cobertura mais expressiva dos serviços
de abastecimento público de água e coleta de resíduos sólidos, atendendo
mais de 75% da população,

Os dados apresentados evidencianl as grandes desigualdades na
cobertura destes serviços entre as populações urbana e rural, por região
do país e entre as unidades federadas, A infra-estrutura encontra-se
concentrada nas regiões urbanas e em regiões e estados que apresentam
maior desenvolvimento econômico,

11.4.2 - Escolarídade

Houve, na última década, considerável anlpliação do acesso ao
ensino fundamentai. Persistem, porém, fortes desigualdades regionais,
chamando a atenção a situação das regiões Nordeste e Norte,

Em 2000, de acordo com o Átlas de Desenvolvimento Humano
no Brasil, todos os estados nordestinos registraram percentuais de pessoas
analfabetas com 15 anos ou mais superiores a 22% (Bahia), chegando a
31%, emAlagoas, No Norte, o estado que apresentou valores mais baixos
para essa variável foi o Amapá (11,7%) e o estado com percentual mais
elevado de analfabetos foi o Acre (23,7%),

Verifica-se que, nas demais regiões do país, o estado que possui
maior proporção de analfabetos (11,6% no Mato Grosso) apresenta
desempenho melhor do que os de menores percentuais no Norte e
Nordeste, O estado brasileiro com menor índice de analfabetismo é o
Distrito Federal (5,39%), seguido de Santa Catarina (5,88%) e Rio de
Janeiro (6,22%), Níveis de analfabetismo acima de 5% são considerados
inaceitáveis internacionalmente,

No que tange ao indicar "percentual de pessoas com 15 anos ou
mais que possuem menos de quatro anos de estudo" - proxy de
analfabetismo funcional - verifica-se que quase metade da população
nordestina encontra-se nesta situação,
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11.4.3 - Mercado de Trabalho

Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
mostram que a razão do número de médicos empregados por 10 mil
habitantes praticamente não se alterou entre 1985 (9,8 médicos por 10
mil habitantes) e 2001 (9,0), enquanto que a razão de enfermeiros
empregados por 10 mil habitantes aumentou significativamente (de 2,65,
em 1985, para 4,26, em 200 1).

Nota-se, neste período, que a distribuição de médicos empregados
entre regiões e estados brasileiros é mais desigual do que a distribuição
de enfermeiros empregados. Para alcançar a mesma proporção de
trabalhadores da saúde por hab./ano em todas as regiões do país, seria
necessário redistribuir 20% dos empregos de médicos e 8,89% dos
empregos de enfermeiros da Região Sudeste para as demais regiões
brasileiras.

A Região Sudeste possuía, em 2001, 13,2 médicos empregados
por 10 mil habitantes e a Região Norte apenas 2,6. A Região Sudeste e
a Região Sul, que agregam 57% da população brasileira, detêm,
conjuntamente, 76% dos médicos empregados no país.

Quanto ao número de enfermeiros, a Região Sudeste possuía,
em 2001,5,1 enfermeiros empregados por 10 mil habitantes e a Região
Norte apenas 2,3, a menor razão do país. Mais urna vez, as regiões Sul
e Sudeste apresentaram a maior proporção de enfermeiros empregados
no país - 68%.

TABELA 8. DISTRIBUIÇÃO DO NúMERO DE MÉDICOS E ENFERMEIROS EMPREGADOS POR

REGIÃO - 2001.

Fonte. MS/SVS (2004). Dados. Rals/MTE. Elaboraçao da autora.

Região, UF Razão de médicos Razão de enfenneiros
e Brasil Dor 10 mil hab. IDor 10 mil hab.
Norte 2,6 2,3
Nordeste 5,5 3,5
Sudeste 13,2 5,1
Sul 8,1 4,7
Centro-Oeste 6,5 3,2
IBrasil 9,0 4,31

-
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1.4.4 - Pobreza

São 23 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza,
ou sej a, pessoas que não conseguem ganhar o bastante para garantir
aquela que é a mais básica das necessidades: a alimentação. São 53
milhões de pessoas em situação de pobreza, brasileiros cuja renda não é
suficiente para cobrir os custos mínimos de manutenção da vida humana
- alimentação, moradia, transporte e vestuário.

Estudo do IPEN - que utiliza metodologia desenvolvida pelo
órgão - constatou que o nível de pobreza manteve-se, ao longo da década
de 90, praticamente inalterado em grande parte dos estados brasileiro.
Para o país corno um todo, o nível de pobreza que, em 1990, era de 41%,
passou, em 1999, para 33%. O Paraná, Ceará e Piauí destacam-se pela
grande redução na proporção de pobres, enquanto que o Amazonas,
Amapá e Roraima caminharam na direção contrária, apresentando
incremento dessa proporção. Os miseráveis que, 25 anos atrás,
representavam cerca de 17% da população, hoj e, representam em tomo
de 14%.

11 - Análise do Sistema de Saúde Brasileiro

A organização e o funcionamento de sistemas de saúde são
fatores determinantes para alcançar boas condições de saúde. A saúde
da população depende, portanto, de fatores externos ao sistema de saúde
- conforme discutido na seção 1.4 - e de fatores inerentes ao seu
funcionamento, corno será tratado neste tópico.

lU - O Sistema de Saúde brasileiro

Com o advento da Constituição de 1988, o sistema de saúde
brasileiro passou a ser formado por um segmento público, denominado
Sistema Único de Saúde (SUS) que é de acesso universal e gratuito; um
segmento privado autônomo, onde predominam operadoras de planos e

7 Piola, Vianna e Osório (2002).
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seguros de saúde, cujos serviços são custeados diretamente pelas famílias
ou em conjunto com empresas; e um sistema de desembolso direto,
representado pelos gastos dos bolsos das famílias com serviços de saúde.

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios
(PNAD 1998 do IBGE) cerca de 38,7 milhões de pessoas (24,5% da
população brasileira) estão vinculadas ao sistema de atenção supletiva.
Esse sistema engloba quatro modalidades - a medicina de grupo, a
autogestão, a cooperativa médica e o seguro-saúde - e recebe subsídios
do Estado sob a forma de renúncias fiscais e contributivas. Esse sistema
foi regulamentado por meio da Lei n° 9.656, de 1998, que dispõe sobre
planos e seguros privados de assistência à saúde e, em 1999, foi criada
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Observa-se, neste segmento, urna forte concentração de
operadoras nas regiões Sul e Sudeste, que detêm 79,5% dessas empresas
e, em especial, no Estado de São Paulo (35,2%).

O acesso a planos de saúde por decil de renda revela que, em
termos nacionais, a parcela mais rica da população detém uma cobertura
por planos e seguros de saúde 51 vezes maior do que a parcela mais
pobre. No Nordeste, essa razão é de 112,9 vezes8

A tabela a seguir mostra as diferenças, entre as regiões brasileiras,
quanto à cobertura de planos e seguros de saúde em 1998. No Nordeste,
apenas 12,4% da população é beneficiária de planos e seguros de saúde,
enquanto que no Sudeste essa proporção é de 33,3%.

TABELA 9. PERCENTUAL DA POPULAÇÃO BENEFICIADA POR PLANOS E SEGUROS DE

SAÚDE, SEGUNDO REGIÃO - 1998

Região e UF
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
ITotal
Fonte: IBGE/PNAD

B Vianna et allí (2001).

Percentual
17,50
12,39
33,30
25,32
22,50
24.451
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o segmento público do sistema de saúde brasileiro, o SUS, é
constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, A iniciativa
privada participa do SUS como prestadora de serviços, mediante
contratos,

Uma das caracteristicas do SUS é a ênfase dada à participação
da sociedade, A participação comunitária e o controle da sociedade no
ãmbito federal, estadual e municipal é assegurada pelos Conselhos de
Saúde, que contam com a palticipação paritária de representantes dos
usuários (50%) e do Estado, prestadores de serviços e trabalhadores da
saúde (50%), Ademais, a cada quatro anos são realizadas Conferências
Nacionais de Saúde, também de composição paritária,

A legislação reservou á União a competência para formular
políticas, definir normas e coordenar o sistema nacional, bem como
incentivar o gestor estadual. Quanto à competência dos Estados e do
O,F., observa-se que a Lei Orgânica da Saúde resume o papel dessa
esfera à promoção das condições para que os municípios possam gerir
seu sistema e à gestão supletiva de serviços e ações, nos casos em que
os municípios não estejam aptos para tanto, Posteriormente, agregou-se
a idéia embrionária do Estado como motor da integração dos sistemas
municipais, que, no entanto, ainda não foi implementada satisfatoriamente,

Quanto ao papel dos municípios no SUS, já na Constituição de
1988, é estabelecido que a esses entes compete prestar serviços de
atendimento à saúde, A Lei Orgânica estabelece, mais especificanlente,
que cabe aos municípios "planejar, organizar, controlar e avaliar as ações
e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde",

As principais fontes de financianlento do gasto público em saúde
são, no ãmbito da União, contribuições que incidem sobre o faturamento
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS) e
lucro líquido de empresas (Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL),
sobre a movimentação bancária de pessoas fisicas e Jurídicas
(Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira - CPMF) e
recursos fiscais (Recursos Ordinários do Tesouro Nacional), No ãmbito
de estados e municípios, as fontes de recursos são originárias de impostos
gerais,

O financiamento da saúde na década de 90 foi marcado pela
instabilidade quanto a sua arrecadação, bem como à ausência de
vinculação para o financiamento de órgãos e programas, provocando
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urna significativa variação da destinação de fontes por área. A fim de
dirimir essas incertezas - agravadas, ainda, pela destinação de recursos
para o pagamento de contribuições previdenciárias e a indisponibilidade
de grande parte dos recursos provenientes da CSLL e da Cofins, devido
a questionamentos jurídicos - e permitir um aporte de recursos mais
adequado foi garantida a vinculação de recursos ao setor saúde por
meio da Emenda Constitucional n° 29, de 13 de novembro de 2000.

De 2001 a 2004, a Constituição fixou regras transitórias de
vinculação de recursos para ações e serviços públicos de saúde9 A
partir de 2005, Lei Complementar, a que se refere o § 3° do art. 198 da
Constituição Federal, deverá estabelecer regras definitivas sobre o
montante de recursos para a saúde da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, os critérios de rateio e a fiscalização e controle desses
recursos. A regulamentação do art. 198 da Constituição Federal
representa um passo fundamental, pois elimina controvérsias existentes
quanto ao montante e à forma de distribuição dos recursos mínimos a
serem aplicados em saúde pela União!O

As Normas Operacionais Básicas (NOB-SUS 01/93 e NOB
SUS O1/96) criaram estágios de gestão! \ em que tanto estados corno

9 Ficou definido no artigo 77, parágrafo 1Q do ADCT as regras transitórias de
vinculação de recursos a ações e serviços públicos de saúde. No caso da União,
no ano 2000, o total de recursos mínimos aplicado em ações e serviços de saúde
seria equivalente ao montante empenhado no exercício financeiro de 1999
acrescido de, no mínimo, 5%. Do ano 2001 ao ano 2004, o valor mínimo seria
aquele apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do PIB. No caso
dos estados e do Distrito Federal, os recursos mínimos seriam equivalentes a
12% da arrecadação de impostos e das transferências constitucionais, deduzidas
as parcelas que foram transferidas aos municípios. Quanto aos municípios, os
recursos mínimos deverão ser equivalentes a 15% da arrecadação de impostos e
dos recursos de transferências constitucionais. Caso os estados, Distrito Federal
e municípios apliquem menos recursos que os percentuais previstos, estabelece
a obrigação de elevarem progressivamente suas aplicações em saúde até 2004,
na razão de pelo menos um quinto por ano e que, a partir de 2000, suas aplicações
serão de pelo menos 7%. Além disso, a cada cinco anos existe a possibilidade
essa lei não venha a ser aprovada, prevalecerão os percentuais de 2004 para
Estados, Distrito Federal e Municípios e a variação nominal do PIB para a União.
10 Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar nQ

1, de 2003, tendo sido aprovado o parecer do relator com substitutivo na Comissão
de Seguridade Social e Família. O Projeto seguirá para as Comissões de Finanças
e Tributação e de Constituição e Justiça e de Redação para, então, ser encaminhado
a Plenário.
11 A NOB 01/96 criou duas formas de gestão municipal - a Gestão Plena da
Assistência Básica de Saúde e a Gestão Plena do Sistema Municipal - e outras
duas formas de gestão estadual - a Gestão Avançada do Sistema Estadual e a
Gestão Plena do Sistema Estadual.
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municípios podiam se habilitar, atendidos certos requisitos. Estes estágios
definem o grau de autonomia destes entes na gestão de seus sistemas
de saúde e a forma de repasse de recursos.

Assim, todos os municípios passaram a receber recursos firndo
a fundo - que envolve a transferência regular e automática do Fundo
Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde 
seja referentes ao Piso da Atenção Básica (PAB)I2, seja referentes
também à média e alta complexidade.

O aprofundamento da descentralização é claramente notado pelo
aumento das transferências federais a estados e municípios. Os repasses
de recursos do Ministério da Saúde para a esfera municipal saltaram de
R$ 2,3 bilhões, em 1996, para R$ 7,6 bilhões em 2000. O repasse dos
recursos financeiros para a gestão estadual teve comportamento mais estável
e modesto. Em 2000, alcançou a cifra de R$ 1,8 billião (Tabela 10).

TABELA 10. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA SAúDE PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS

Natureza da Despesa 1993 1994
Trar61 Est<>:Ja> e DF 914,43 4Lü,22
Transf Muricipa> ~2 44 38724
Total 16.139328 17.127,48
Forte DIPOS~PEA Dada> DataSLElMS

1995 1996
635,10 271,80

1.200 ffi 2.26033
24.4134,35 21.247,31

Em R$ milh:3es corntantes DEZI2COJ
1997 1999 1999 2000

544,00 757,57 1.028,79 1.842,25
3.28275 5.58925 7.17062 7.56619

25.510,11 23.244,26 23.926,7823.616,44

Os dados da Tabela 11 mostram que os pagamentos diretos por
procedimento13

, que representavam 71,3% do gasto total em assistência
hospitalar e ambulatorial em 1998, passaram a responder por 33,6% dos
gastos em 200 1. Por sua vez, as transferências, que representavam 28,7%
do gasto total em 1997, passam a responder por 65,5% do gasto em
2001, o que demonstra o avanço na descentralização do financiamento
da saúde. Nota-se que a participação dos recursos transferidos para a
atenção básica no total das transferências vem aumentando de 13,6%
em 1998 para 24,8% em 2001.

12 o PAB é composto por duas partes: Piso da Atenção Básica - parte fixa (PAB
fixo) - cujo repasse é realizado em bases per capíta, e o Piso da Atenção Básica
- parte variável (PAB variável) - formado pelos programas de Agentes Comunitários
de Saúde, de Saúde da Família e de Combate às Carências Nutricionais; e ações
básicas de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Ambiental, e Assistência
Farmacêutica Básica.
13 São os pagamentos efetuados pelo Ministério da Saúde diretamente a prestadores
referentes a internações hospitalares e atendimento ambulatorial.
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TABELA 11. GASTOS DO MS COM PAGAMENTOS DIRETOS E TRANSFERÊNCIAS

O.upode Despen

....gamento.fede...i.
ltan.f énciu.médiaeaftacomplex.
ltan.f énciu.alençilob... ica
ltan.f énciu·aiie....I.lIIéic...
~..

1991 1991
.....10. , ~.. ,
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Quanto aos critérios para transferência de recursos, observa-se
a ampliação do critério per capita, que, primeiramente, estava restrito
apenas ao PAB e que, recentemente, incorporou os procedimentos do
primeiro nível da média complexidade, denominado de MIl'. Evidencia
se também urna nítida tendência para que parcelas crescentes dos
recursos sejam repassados com base em programação (Programação
Pactuada e Integrada - PPI)15 - que, no entanto, ainda não foi
implementada satisfatoriamente - em detrimento de pagamentos diretos
a prestadores ou com base em séries históricas de gasto.

O processo de descentralização sofreu - em janeiro de 2001,
com aprovação da Norma Operacional Básica de Assistência à Saúde
do SUS (NOAS-SUS 01/01), e em fevereiro de 2002, com a edição da
NOAS-SUS 01/02 - mudanças, capitaneadas pela definição de um
processo de regionalização assistencial.

Em linhas gerais, a NOAS 01/2001 se propõe a: (i) ampliar as
responsabilidades dos municípios com relação à atenção básica ao criar
a Gestão da Atenção Básica Ampliada (GPABA)16; (ii) regionalizar a
assistência por meio da implantação de distritos assistenciais e

14 o Bloco de Procedimentos de Média Complexidade foi reorganizado em três
grandes elencos de procedimentos (EPM-I, EPM-II e EPM-III, denominados também
de M1, M2 e M3, respectivamente), admitindo incorporação tecnológica diferenciada
e gradativa entre serviços e entre os diferentes municípios que compõem uma
dada microrregião ou região de saúde.
15 A NOB 01/96 estabeleceu o processo de Programação Pactuada e Integrada
(PPI) entre os gestores e integrada entre as três esferas de governo, envolvendo
as atividades de assistência à saúde, de vigilância e de epidemiologia e controle de
doenças. A PPI teria como função definir as responsabilidades dos municípios no
que diz respeito à garantia de acesso da população aos serviços de saúde no
próprio território ou por meio de encaminhamento a outros municípios.
16 Na GPABA, os municípios devem assumir os procedimentos do atual PAB, além
de outros procedimentos ambulatoriais de menor complexidade, de forma que
todos os municípios brasileiros ofertem, em seu território, o primeiro nível de
atenção em saúde.

87



Cadernos ASLEGrs
N° 27 - setembro/dezembro de 2005

microrregiões de saúde17
; (rii) criar mecanismos para fortalecer a

capacidade de gestão do SUS; e, (iv) proceder à atualização dos critérios
de habilitação de estados e municípios nas formas de gestão
descentralizada.

Quanto aos dispêndios, estima-se que o gasto nacional em saúde
(público e privado) foi de cerca de R$ 83 bilhões no ano 2000,
representando cerca de 7,6% do PIE, e um per capita de quase R$
500,00, conforme mostra a tabela a seguir.

TABELA 12. ESTIMATIVA DO GASTO NACIONAL EM SAÚDE - BRASIL, 2000

Especificação Valor % % do PIS Per capita
(R$ milhões) (1) R$ 1,00 (2)

Gasto Público (3) 35.000 42,17 3,21 210,7
União 20.400 24.58 1.87 122.81
Estados 6.100 7.35 0.56 36.72
Municípios 8.500 10.24 0,78 51.17

Gasto Privado 48.000 57,83 4,40 288,96
Planos e Seguros Privados (4) 19.300 23.25 1.77 116.19
Gasto direto das famílias (5' 28.700 3458 263 17277

,TOTAL 83.000 100,00 7,62 499,66
Fonte: DISOC/IPEA
(1) PIB 2000 = R$l ,089 trilhões
(2) População 2000 = 166.112.518
(3) S10PSlt.AS
(4) Faturamento em 2000= faturamento em 1998 (R$17 bilhões) +crescimento do PIB
(5) PNAD 1998 + crescimento do PIB

o gasto público total (União, Estados e Municípios), que
representa 42,2% do gasto nacional em saúde, atingiu o total de R$ 35
bilhões (3,21 % do PIE e um per capita de R$ 211,00). A maior parte
desse valor é originário da União (58,3%). A participação dos estados
corresponde a 17,4%, enquanto a dos municípios, 24,3%.

O gasto privado - composto pelo dispêndio direto das famílias e
de despesas com planos e seguros saúde - atingiu, em 2000, o valor de
aproximadamente 48,0 bilhões (57,8% do gasto nacional), representando
4,4% do PIE e umper capita de R$ 289,00. Desse total, R$ 19,3 bilhões
correspondem ao gasto das famílias e empresas com planos e seguros

17 As regiões/microrregiões de saúde são definidas como o território base para o
planejamento da atenção à saúde.
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de saúde e R$ 28,7 bilhões são gastos diretos das famílias, excluídos os
gastos com plauos de saúde.

No Brasil, de acordo com estudo do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), os gastos com saúde, efetuados pelas
famílias, são o quarto grupo mais volumoso de despesas de consumo,
atrás apenas dos dispêndios com habitação, alimentação e trausportel8

Esses dispêndios são altamente regressivos, visto que têm impacto muito
maior sobre os rendimentos das famílias mais pobres. Em particular, os
gastos com medicamentos dos 10% mais pobres da população
representam, em média, quase um quarto do rendimento dessas famílias.
O quadro é agravado, ainda mais, quaudo se leva em consideração a
graude parcela da população brasileira sem acesso a medicamentos.

1I.2 - Indicadores de oferta e cobertura de Serviços!9

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES/MS), em 2004, 59,1% das unidades de saúde cadastradas
no país estavam localizadas nas regiões Sudeste e Sul, ao passo que o
Norte e Centro-Oeste abrigavam 13,3%20.

Quaudo aualisada a razão de estabelecimentos de saúde por
10 mil habitantes, observa-se uma tendência distinta. O Sudeste
apresentou, em 2004, a menor razão (3,5 unidades por 10 mil habitautes),
o Sul registrou uma razão de 6,7 unidades - maior que a média nacional
de 4,2 estabelecimentos por 10 míl habitautes - e o Norte, de 3,6 unidades
por 10 mil habitantes, razão superior á observada no Sudeste.

Para que houvesse uma alocação eqüitativa dos estabelecimentos
de saúde no Brasil, a região Sul deveria redistribuir 8,7% de suas unidades
- 6.500 estabelecimentos - entre as demais regiões brasileiras.

A classificação de tipos de serviços oferecidos nos
estabelecimentos de saúde revela que, em 2004, 67,5% dos
estabelecimentos foram cadastrados como serviços de saúde de atenção
básica (2,75 unidades por 10 mil habitautes); 30,7% como serviços de
saúde de média complexidade (razão de 1,25) e 1,7% como de alta

19 Reis, Silveira e Andreazzi (2002).
19 Informações deste tópico extraídas de Viana et allí (2001), salvo quando feita
referência explícita a outra fonte.
20 Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde (2004).
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complexidade (0,07 por 10 mil habitantes) No Brasil, há 2,2 vezes mais
estabelecimentos cadastrados como serviços de atenção básica do que
de alta complexidade.

A Região Centro-Oeste possui a maior proporção de
estabelecimentos de alta complexidade (2,6% ou 0,10 por 10 mil
habitantes) e o Sul, a menor (0,9% ou 0,06 por 10 mil habitantes). Em
relação à atenção básica, o Sul e o Nordeste apresentaram maior número
de estabelecimentos por 10 mil habitantes. O maior percentual de
unidades de serviços de atenção básica foi registrado no Norte (71,8%),
enquanto o Sudeste e Centro-Oeste encontram-se abaixo da média
nacional (64,3% e 57,9%, respectivamente).

O indicador de oferta "unidades ambulatoriais do SUS por
10 mil habitantes" evidencia que, em praticamente uma década (1992
a 1999), o número dessas unidades cresceu 32% em todo o País. Apenas
no Sudeste, o crescimento da oferta foi inferior ao da população. A
média nacional de unidades ambulatoriais que era de 2,84 por 10 mil
habitantes, em 1992, passou para 3,4, em 1999.

O indicador de capacidade de leitos por mil habitantes revela
que, em 1999, o Centro-Oeste (3,54 leitos por mil hab.), Sudeste (3,13) e
o Sul (3,18) possuíam médias acima da nacional de 2,99 leitos por mil
habitantes. A Região Norte detém a menor razão (2,02), apresentando
68% menos leitos por mil habitantes do que a média nacional e o Centro
Oeste, 18% acima dessa média. Verifica-se que, na década de 90, a
redução das desigualdades neste indicador se deu mais pela diminuição
da oferta no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, do que pelo aumento nas
regiões deficitárias. Em média, no período 1992 a 1999, a redução da
oferta de leitos SUS foi de 1I,3%.

A maior oferta de leitos está em Goiás (4,64 leitos por mil
habitantes) e no Maranhão (4,59). Como será visto adiante, o número
de leitos, nestes e em outros estados brasileiros, não acompanha a
disponibilidade de médicos. Por outro lado, oAmazonas e Amapá situam
se 60% abaixo da média nacional quanto à razão de leitos por mil
habitantes.

Na década de 90, houve redução de 22,2% na atenção hospitalar.
Cabe destacar que a menor taxa foi observada na região Sudeste, onde
houve a maior redução do número de internações entre 1991 e 2000
(31 %), o que deve estar relacionado a maior utilização de planos e seguros
de saúde e de outras modalidades de atendimento. A Região Norte, por
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sua vez, que em 1991 tinha urna razão 40% inferior à nacional, em 2000,
situou-se um pouco acima desta média.

Verificou-se, no período, relativa homogeneidade do número de
internações por 100 mil habitantes entre os estados brasileiros. Vale
notar que a maior taxa de internação pelo SUS era, em 1991, 1,92 vezes
superior que a menor taxa; em 2000, essa razão foi reduzida para 1,25
vezes.

A média de permanência hospitalar no SUS caiu 4,5% entre
1995 (6,26 dias) e 1999 (5,98 dias), acompanhando uma tendência universal
de redução da hospitalização e aumento da execução de procedimentos
em ambulatórios e domicílios.

Dados de 1995 e 1999 mostram que a diferença quanto ao
número de consultas por habitante entre os estados se reduziu de
22,77% para 18,92%, respectivamente. O número médio de consultas
por hab./ano varia de 2,99, no Rio de Janeiro a 1,25, no Parà. Em geral,
houve aumento do número de consultas anuais por 100 habitantes, exceto
no Distrito Federal, Paranà e Arnapà.

Em relação ao acesso a serviços segundo o tipo de
prestador, verificou-se que em sete estados a utilização de serviços
privados superou a de serviços públicos. No DF, SP, RJ e RS esse fato
deve refletir maior cobertura por planos e seguros de saúde, enquanto
que em RO, AP e AC essa proporção deve mostrar insuficiência de
oferta de serviços do SUS.

Com base na PNAD 1998, o estudo realizado por Piola el alli
(2002) constatou que em 39% dos atendimentos cobertos pelo SUS houve
fornecimento gratuito de pelo menos um dos medicamentos
prescritos21 Os menores percentuais foram registrados nas regiões
Nordeste e Sudeste e o maior na Região Sul. Em geral, não foram
verificadas grandes disparidades regionais na distribuição gratuita de
remédios no Brasil.

A cobertura vacinal foi expressivamente ampliada na última
década. A imunização pela Tríplice, e contra sarampo e poliomielite
sofreram, entre 1994 e 2001, um incremento médio de um pouco mais
de 25%. A BCG jà havia atingindo grande cobertura em 1994 (95%),

21 Não obstante, vale lembrar que gastos privados com medicamentos em países
em desenvolvimento correspondem a um percentual entre 50% e 90% do total de
gastos com medicamentos.
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passando para 100% em 2001, cobertura essa também alcançada pelas
vacinas contra sarampo e poliomielite.

Emgeral, observou-se, entre 1995 e 2001, crescimento expressivo
do número de procedimentos de média e alta complexidades
realizados no país, como mamografias (taxa de crescimento anual de
13,8%), ressonâncias magnéticas (38%) e tomografias (4%) na
comparação com o ano de 1995, especialmente nas regiões mais pobres.
Cabe ressaltar que essa oferta é ainda muito insuficiente, tendo em vista
as necessidades de saúde da população brasileira.

O número de transplantes realizados no Brasil também cresceu
substancialmente: em tomo de 8% ao ano no período sob análise. A
Região Norte apresentou a maior taxa de crescimento anual de
transplantes (32,5%). O Sudeste, entretanto, continua a concentrar 60%
dos transplantes realizados no País.

Grandes iniqüidades são observadas no acesso a serviços
odontológicos no Brasil. Cerca de 25% da população de 5 a 19 anos
(42 milhões de pessoas) nunca teve acesso a esses serviços; há no
Brasil 30 milhões de desdentados.

111 - Desafios da Saúde

A Constituição Federal de 1988 consagrou como dever do Estado,
isto é, dos três níveis de poder, o direito de todos os cidadãos à saúde e
ao acesso universal e igualitário às suas ações e serviços (art. 196).
Dispôs, ainda, em seu art. 198, que as ações e serviços públicos de
saúde devem integrar uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem-se em um sistema único, organizado de acordo com as
diretrizes da descentralização, da integralidade e da participação da
comunidade.

Vàrios são os avanços na saúde proporcionados pelo SUS. A
melhoria do acesso às ações e serviços de saúde, em decorrência da
ampliação da cobertura assistencial - com especial destaque para o
PSF e PACS; o iIÚcio do processo de mudança da atenção centrada na
cura para a prevenção e promoção da saúde; a ampliação expressiva da
palticipação social; tendência à expansão dos gastos com cuidados
básicos e ambulatoriais; criação dos fundos de saúde, que deram maior
transparência aos gastos e possibilitaram maior autonomia de estados e
municípios; ampliação da cobeltura vacinal; crescimento da palticipação
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de estados e municípios no financiamento da saúde; política de
monitoramento de preços de medicamentos e de genéricos; início da
implementação do Cartão Nacional de Saúde, como relevante política
para o alcance da integralidade, entre outros feitos.

Em que pese o grande progresso alcançado nos últimos quinze
anos, posam-se desafios ao sistema de saúde brasileiro, tanto para a
implementação efetiva das diretrizes que norteiam o SUS quanto para
que as ações e serviços de saúde sejam ofertadas de forma eficiente,
eqüitativa e com qualidade, valorizando os profissionais de saúde e os
usuários do sistema.

I1Ll. - Universalidade

Com o advento do SUS, mais de 60 milhões de brasileiros foram
incorporados ao sistema público de saúde, antes acessível apenas à
parcela da população vinculada ao mercado formal de trabalho por meio
da Previdência Social. Não obstante, a crise financeira do Estado somada
à universalização dos direitos à saúde, levou ao que se convencionou
chamar de "universalização excludente". Dadas as restrições
orçamentárias, o mecanismo de racionamento se deu por meio da queda
da qualidade das ações e serviços oferecidos pelo SUS. Essa situação
tomou o SUS pouco atrativo para as parcelas mais ricas da população
brasileira que, em certa medida, abandonaram o sistema público,
reservado como o lugar dos mais pobres.

Não obstante, cabe mencionar que a população de maior renda
continuou freqüentando o SUS no que diz respeito a procedimentos de
média e alta complexidade e custo. Em que pese a imposição legal de
ressarcimento pelas operadoras de planos e seguros de saúde dos
atendimentos realizados no SUS, na prática, esses recursos não têm
sido devolvidos aos cofres públicos22

Pesquisa do IBOPE de 1998 mostrou que 53% dos brasileiros
com renda familiar mensal de até dois salários mínimos utilizam
exclusivamente os serviços do SUS. Esse valor cai para 13% entre
brasileiros com renda superior a dez salários mínimos. Do total de

22 Segundo depoimento do Presidente da ANS, na CPI dos Planos de Saúde, o
montante de recursos efetivamente ressarcidos ao SUS (R$ 45 milhões)
representam apenas 20% do total cobrado das operadoras (R$ 225 milhões).
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atendimentos de saúde realizados pelo SUS, 79% foram destinados ao
quintil de renda mais baixa e 15,5% ao quintil de renda mais elevada.

Se, por um lado, esses dados mostram boa focalização alcançada
pelo SUS, por outro lado, esse resultado pode estar mais relacionado ao
afastamento das classes mais abastadas do atendimento integral no SUS,
do que á adoção de políticas de focalização deliberadas. Sendo assim,
melhoria da qualidade dos serviços de saúde constitui-se em condição
necessária para se reverter a segmentação do sistema de saúde brasileiro.

Frente a esse cenário, que se repete em muitos países, surge
uma nova visão de universalismo. O denominado "novo universalismo"
assume que não é possível ofertar a todas as pessoas a totalidade das
intervenções de saúde. Neste caso, a Organização Mundial da Saúde
defende que seria necessário escolher prioridades entre intervenções,
respeitando o princípio ético de que pode ser necessário e eficiente
racionar serviços, mas seria inadmissível excluir grupos inteiros da
população23

. Por trás do conceito de novo universalismo coloca-se a
questão do estabelecimento de critérios racionais para a incorporação e
utilização de tecnologias, procedimentos e medicamentos, o que exige
um marco regulatório bem estabelecido.

Mendes (2001) lembra que "A universalização não é contrária
ao estabelecimento de critérios de seletividade ou focalização, desde
quando esses critérios estejam subordinados a uma política geral de
universalização. A seletividade parece firncionar quando a exclusão está
muito concentrada em grupos populacionais ou em espaços geográficos
e quando há urna boa capacidade de execução das políticas sociais."

I1I.2 - Integralidade

Verifica-se no SUS ausência de integração horizontal- referente
ás funções de promoção, prevenção e recuperação da saúde - bem
corno falta de integração vertical, isto é, entre os diferentes níveis de
atenção - primária, secundária e terciária - o que gera descontinuidade
na oferta de serviços e, conseqüentemente, baixa resolutividade e
ineficiências.

" WHO (2000).
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A falta de integração no SUS pode ser medida pela elevada
proporção de internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial
- isto é, condições que, quando atendida a tempo e com eficácia no
ambulatório de atenção primária à saúde, implicam em menor risco de
hospitalização. Estudo citado por Mendes (2001) mostrou que, excluindo
as internações por parto, 36,2% das internações do país foram
decorrentes de condições sensíveis à atenção ambulatorial.

Essas informações mostram que há sérias deficiências na
organização da atenção primária à saúde no país e falta de conexão
entre esse nível de complexidade e os demais.

Em parte, essa situação é explicada pelo fato de a atenção básica
ainda não se constituir como "porta de entrada" para os serviços de
saúde. Em geral, esse papel tem sido desempenhado por ambulatórios
especializados de média complexidade e pelos pronto-socorros, que
encontram-se, na maioria das vezes, sobrecarregados.

Em linhas gerais, os desafios da atenção primária à saúde
consistem na ampliação de serviços oferecidos (como a vigilància à
saúde do trabalhador, os serviços de reabilitação, o atendimento adequado
aos pacientes de idade avançada) e na expansão dos já existentes,
principalmente nas capitais e grandes centros urbanos, bem como no
aumento da qualidade. É oportuno mencionar que o parãmetro universal
de resolução de 85% dos problemas de saúde demandados pelo nível
básico não foi alcançado no Brasil.

No tocante à atenção de média e alta complexidade, ressalta-se
a insuficiência da oferta desses serviços e a precariedade da referência
e contra-referência intermunicipais e interestaduais", que se manifesta
por meio do mau funcionamento das Centrais de Leitos e de Consultas.
A ampliação da atenção básica, por meio do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS), do Programa de Saúde da Família (PSF)
e de uma série de outras ações trouxe para o SUS novas demandas
epidemiológicas, sanitárias e ambientais que esbarraram na fragmentação,
na baixa resolutividade do sistema e na ausência de recursos para
ampliação da oferta de serviços de média e alta complexidade.

A 11a Conferência Nacional de Saúde apontou, também, como
obstáculo à integralidade na saúde a "grande quantidade de programas

24 Ações prestadas por município ou estado a cidadãos residentes em outros
municípios ou estados.
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e projetos federais especiais (controle do câncer de colo uterino,
catatarata, tuberculose, diabetes, hanseníase) centralizados e paralelos
aos planos de saúde e ás realidades e prioridades locais que acabam por
se tomarem ineficazes, pois nâo se inserem na rotina das redes de
unidades básicas de saúde (UBS) e da rede suporte de média
complexidade"25.

I1I.3 - Descentralização

Um dos pilares da reforma sanitária brasileira - materializada
na Constituiçâo Federal de 1988 e aprofundada pela Lei Orgânica da
Saúde - a descentralizaçâo das ações e serviços de saúde assume papel
de destaque no SUS, tornando-se condiçâo necessária, porém nâo
suficiente, para o alcance de outros obj etivos corno a integralidade,
eqüidade, eficiência e qualidade da atençâo á saúde. A adaptaçâo dos
serviços ás condições locais, a maior participaçâo da populaçâo na tornada
de decisões e o incremento da eficiência alocativa sâo alguns dos
resultados positivos almejados por esse processo.

A transferência de responsabilidades, especialmente no tocante
á execuçâo de funções sociais, da Uniâo para estados e, principalmente,
para municípios tem se deparado, no entanto, com deficiências
organizacionais e financeiras das três esferas de governo, bem corno
com ineficiências devido a perdas de escala e de escopo decorrentes da
excessiva fragrnentaçâo dos serviços de saúde.

No que tange ás deficiências organizacionais, destaca-se o
problema de duplicidade de comando sobre os prestadores de serviços,
resultando em conflitos de competência entre estados e municípios.
Mesmo em alguns municípios em estágios avançados de autonomia na
gestâo de seus sistemas de saúde, estados continuaram a manter relações
diretas com prestadores.

A segunda dificuldade do processo de descentralizaçâo, a perda
de escala produtiva resultou do incremento no número de
estabelecimentos - muitas vezes com baixa taxa de ocupaçâo - e de
equipamentos - sem que houvesse base quantitativa que o justificasse 
gerou sistemas de saúde ineficientes e de qualidade baixa.

25 Biasoto Jr. (2004) defende que os mutirões de cirurgias tiveram excelentes
resultados e reduziram as grandes filas para cirurgias eletivas no país.
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Mendes (2001) defende que os serviços de saúde devem
combinar elementos de concentração e de dispersão. Os serviços que
devem ser ofertados de forma dispersa são aqueles que não se beneficiam
de economias de escala, para os quais há recursos suficientes e em
relação aos quais a distància é fator fulcral para o acesso. Por outro
lado, os serviços que devem ser concentrados são aqueles que se
beneficiam de economias de escala e de escopo, para os quais os recursos
são mais escassos e em relação aos quais a distància tem menor impacto
sobre o acesso.

Portanto, a produção de serviços de saúde especializados, de
maior densidade tecnológica e de maior custo - atenção hospitalar,
atenção ambulatorial especializada, sistemas de apoio diagnóstico e
terapêutico - muitas vezes, exige escala de produção incompatível com
a demanda da população local residente. Poucos são os municípios do
país com população suficiente para que se justifique a oferta de todos os
níveis de complexidade que um sistema de atendimento integral exige.

Um dos objetivos da implementação de sistemas microrregionais
de saúde é recompor uma escala adequada à organização dos serviços
de saúde, ao agregar municípios de forma cooperativa. As recentes
Normas Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS 01/01 e NOAS
O1/02), mencionadas anteriormente, iniciaram o processo de organização
regional da saúde. Desde então, a implantação desse processo tem sido
lento e desigual entre as regiões, estados e municípios brasileiros.

Alguns entraves frearam a regionalização induzida pela NOAS:
a rigidez e a complexidade dos critérios organizativos propostos; o
planejamento baseado mais na oferta, e não na necessidade de serviços,
e concentrado na assistência, desconsiderando as ações de vigilãncia
em saúde; a inexistência de estratégias compatíveis à gestão de
microrregiões de saúde; e a ausência de incentivos financeiros para a
constituição de redes descentralizadas e regionalizadas, principalmente
no que se refere à média e alta complexidade26

.

Essas fragilidades, por sua vez, resultaram em impasses: pouco
interesse dos municípios e estados em implementar a regionalização
proposta pela NOAS 01/01; fragilidade dos espaços de negociação e
planejamento regional; excesso de instrumentos normativos;

26 Ministério da Saúde/Secretaria Executiva (2004).

97



Cadernos ASLEGrs
N° 27 - setembro/dezembro de 2005

discordâncias em relação ao papel das esferas de governo e à forma de
alocação de recursos.

Atualmente, discute-se, no ãrnbito do Ministério da Saúde, urna
nova política de regionalização que considere a adoção de conceitos
mais adequados aos recortes territoriais destinados à delimitação das
regiões de saúde, de modelos de gestão e à organização da atenção à
saúde no ãmbito regional e a definição de mecanismos de financiamento
mais solidários, em consonãncia com os princípios organizativos do SUS.

IIIA - Eqüidade

Os indicadores de eqüidade em saúde abrangem resultados 
qualidade de vida, exposição específica aos riscos para a saúde,
morbimortalidade por estratos da população; acesso - à capacidade
instalada e a procedimentos e intervenções, graus de utilização desses
serviços; e alocação de recursos - entre custeio e investimento e
para as diferentes esferas de governo. Por sua vez, essas três dimensões
- eqüidade quanto a resultados, acesso e alocação de recursos - são
analisadas segundo categorias geográficas e de renda.

Quanto às desigualdades relativas ao acesso a ações e serviços
de saúde segundo faixa de renda, observou-se que grupos de melhor
renda per capita (15 salários-mínimos) tiveram acesso a 2,64 mais
consultas do que a parcela da população de menor renda (um quarto do
salário-mínimo). Em relação às consultas ambulatoriais, apenas 3% da
população mais rica utilizou os serviços do SUS, enquanto 81,5% da
parcela de menor renda dependeu desses serviços. A taxa de internação
no SUS é 12,6 vezes maior nos grupos de menor renda (até R$ 37,75)27

As maiores desigualdades são encontradas no Sudeste, onde a
utilização de consultas ambulatoriais entre os mais pobres foi 42 vezes
maior do que entre os ricos. A menor desigualdade foi encontrada no
Nordeste, onde essa razão foi de 11 vezes.

A relativa eqüidade no uso de serviços de saúde no SUS, segundo
faixa de renda, não resultou, entretanto, em eqüidade na situação de
saúde da população brasileira. A focalização do SUS nas faixas mais
baixas de renda deve ser analisada à luz da baixa qualidade da atenção
à saúde oferecida pela rede pública. Essa questão somada a

27 Vianna et allí (2001).
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desigualdades socioeconàmicas descortina um cenário de iniqüidades
em termos de resultados de saúde, segundo as faixas de renda. Por
esses motivos, para alcançar maior eqüidade de resultados em saúde, é
necessário ampliar a qualidade da atenção e desenvolver ações
multisetoriais.

Quanto à alocação de recursos, verificou-se que, a despeito da
redução das desigualdades de financiamento entre as unidades federadas
no período entre 1989 e 1999, neste último ano os maiores montantes
per capita de recursos federais foram destinados aos estados de SP,
PR, RS e RJ e os menores valores foram para RR, AP, AM e PA. Isso
reflete a preponderãncia da alocação de recursos baseada ainda na
oferta. Por esse motivo, as maiores iniqüidades estão relacionadas com
os repasses destinados ao financiamento da assistência ambulatorial e
hospitalar.

Por outro lado, vale frisar que um gasto público per capita igual
em todos os estados também não é desejável do ponto de vista da
eqüidade. Tendo em vista as diferentes capacidades dos entes
subnacionais de gerarem receita própria para custearem seus serviços
de saúde, as transferências federais de recursos per capita deveriam
levar em consideração essas diferenças, privilegiando, assim, estados
mais pobres.

Adernais, para se alcançar maior eqüidade é imperativo que se
adote critérios baseados na população coberta, ajustada pela composição
etária, e incluindo urna proxy das necessidades, de forma a dar mais
recursos a regiões de maior necessidade.

Modelos de intervenção para a atenção à saúde de grupos
populacionais com acesso e utilização insuficientes e/ou expostos a
situações de risco, corno as pessoas idosas, os trabalhadores, a população
indígena, as gestantes e mulheres em geral, as crianças, os jovens, os
desempregados, entre outros grupos, também possuem grande potencial
de impactar as desigualdades. Não se trata de excluir parcelas da
população do acesso à atenção pública, mas de tratar desigualmente os
desiguais ("desigualdade justa" que produz a eqüidade).

A desorganização regional também produz forte impacto sobre
a eqüidade. Documento do Conselho Nacional de Saúde" considera
que a Programação Pactuada e Integrada (PPI) e a implementação da

2B Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saúde (2002b).
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NüAS não conseguiram organizar, satisfatoriamente, o espaço regional
a fim de orientar: "I) o número, o perfil e a distribuição das unidades
prestadores de serviços de saúde; 2) a produção, distribuição, alocação
e grau de utilização dos equipamentos hospitalares, laboratoriais e
ambulatoriais, dos medicamentos, reagentes e imUllobiológicos; 3) o
número, o perfil e a distribuição dos profissionais de saúde e dos seus
processos de trabalho".

Em linhas gerais, a análise de alguns indicadores em seções
anteriores mostrou que, em que pese a redução das desigualdades em
anos recentes, as condições de saúde da população brasileira continuam
iIÚquas, fruto de condições sociais, econômicas e regionais extremamente
desiguais.

I1I.5 - Controle Social

Na avaliação do relatório final da 1P Conferência Nacional de
Saúde, os Conselhos Municipais de Saúde são "os mecanismos de controle
social que mais avançaram na aproximação com as demandas e
necessidades dos cidadãos".

ü controle social do SUS é, no entanto, prejudicado pela ausência
de legitimidade de alguns conselhos municipais e irregularidade na sua
composição. Muitos não dispõem de autonomia frente ao gestor, o que
implica na concentração e abuso de poder e, em última instância, na
falta de representatividade dos conselheiros. A ausência de articulação
e insuficiência de mecanismos de comunicação entre os Conselhos nas
três esferas de governo também impede o fortalecimento do controle
social no SUS .

Mesmo nos conselhos que funcionam adequadamente, a sua
participação na gestão do SUS ainda sofre diversos percalços como a
falta de controle sobre a central de marcação de consultas, internações,
exames e leitos; pouco acesso aos dados em saúde para orientar as
prioridades e o planejamento; carência de informação sobre o SUS, o
que distancia os usuários do sistema da participação efetiva nos Conselhos
de Saúde; e a falta de capacitação dos conselheiros.

Uma crescente demanda quanto ao controle social surge da
necessidade de criação de instâncias gestoras regionais, para avaliar o
grau de resolutividade, qualidade e humanização, bem como as demandas
reprimidas de caráter regional. De acordo com o Ministério da Saúde,
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as "Comissões Gestoras Regionais deverão constituir-se, portanto, em
espaços de decisão política e de definição das prioridades de ação
regional, entre outras atribuições".

No tocante á saúde suplementar, coloca-se a necessidade de
ampliação do controle social neste setor, por meio de legislação que
explicite as relações e competências do Conselho Nacional de Saúde
(CNS), do Conselho Nacional de Saúde Suplementar (CONSU) e da
Cãmara de Saúde Suplementar (CSS). A CP! dos Planos de Saúde
denunciou as dificuldades do CNS para exercer o seu papel de instància
máxima de discussão e de deliberação sobre ternas relativos á saúde no
país, principalmente no segmento privado. A CP! também denunciou a
composição do CONSU, formado apenas por Ministros de Estado, e
defendeu que a designação desse órgão corno instãncia máxima de
deliberação de políticas para o setor merece ser revista.

I1I.6 - Eficiência

A ineficiência do sistema de saúde brasileiro está associada a
inúmeros fatores. Dentre eles, destacam-se as perdas de escala e de
escopo na produção de ações e serviços devido á excessiva atomização
de equipamentos e instalações em decorrência da municipalização, corno
foi mencionado no tópico sobre descentralização. Em 2001,58,2% dos
hospitais vinculados ao SUS tinham menos de 50 leitos e somente 7%
possuíam a escala ótima, segundo padrões internacionais, de 200 leitos29

Com vistas a aumentar a eficiência e a resolutividade do sistema de
saúde, foi iniciado o processo de regionalização das ações e serviços
públicos de saúde.

A ineficiência também é expressa pelos elevados índices de
procedimentos evitáveis. Sua redução depende da incorporação de
protocolos e diretrizes de condutas (diagnósticas e terapêuticas), sua
aplicação e controle, incluindo critérios de requisição de exames
diagnósticos e de encaminhamentos.

Mendes (2001) afirma que a implantação da gestão patológica
toma-se especialmente indicada para doenças crônicas corno diabete,
asmas ou cardiopatias, que necessitam de cuidados por longo tempo e

29 Dados apresentados em Biasoto Jr. (2004), pg. 19.

101



Cadernos ASLEGrs
N° 27 - setembro/dezembro de 2005

em diferentes pontos de atenção. É mais eficiente e efetivo, visto que
"envolve o desenvolvimento de um conjunto integrado de serviços que
cubram todo o espectro de uma doença, com intervenções clínicas e
não-clínicas".

Pelo critério da eficiência alocativa, haverá que se dirigir recursos
adicionais para intervenções e ações mais custo-efetivas.

111.7 - Financiamento

Com a vinculação de recursos à saúde, institui-se o regime de
financiamento entre os entes federados de colaboração, privilegiando o
esforço fiscal dos Estados e Municípios. Estudo da extinta Secretaria de
Gestão de Investimentos em Saúde do Ministério da Saúde30 mostra que
a Emenda Constitucional n° 29, de 2000, implicará em diferentes esforços
das esferas de governo e também por ente federado. Grande desafio
será lançado aos estados que, entre 1998 e 2004, teriam que ampliar, em
termos reais, em 65,7% o montante de recursos que destinaram à saúde
em relação ao ano de 1998. Quanto aos municípios, seria necessário um
crescimento real, neste mesmo penodo, de 28% de seus gastos em relação
a 1998, sendo maior o esforço daqueles localizados no interior'l.

Diferentemente da educação, no entanto, não é estabelecida
vinculação de um percentual de recursos do orçamento da União para a
saúde32

. Os recursos da União aplicados em ações e serviços de saúde
serão corrigidos pela variação nominal do PIB. Dain (2000) afirma que
devido às baixas taxas de crescimento da economia, pelas quais, segundo
a EC n° 29, os gastos federais serão corrigidos, não se deve minimizar a
importància das contribuições sociais vis-à-vis os recursos vinculados.

Espera-se que o estabelecimento de patamar mínimo de gastos
da União com saúde e de vinculação de recursos dos orçamentos de
Estados e Municípios, garantidos pela EC n° 29, deva trazer maior
estabilidade ao financiamento do setor, constituindo-se em urna forma

30 Ministério da Saúde/Secretaria de Gestão de Investimentos em Saúde (2001).
31 Considerou-se um cenário de crescimento do PIB de 2% ao ano no período de
2001 a 2004.
~ O artigo 212 da CF determina que a União aplicará, anualmente, nunca menos de
dezoito, e os Estados e o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento,
no mínimo, da receita resultante de impostos e de transferências, na manutenção
e desenvolvimento do ensino.

102



Situação da Saúde no Brasil

de proteção à àrea em períodos de crise econômica33
. Contudo,

lamentavelmente o Governo Federal não cumpriu a Emenda n° 29 em
2003 e, os valores da Lei Orçamentàriajà indicam o seu descumprimento
em 200434

. Esse é um dos motivos pelos quais a regulamentação do
parágrafo 3° do art. 198 da Constituição Federal assume caráter ainda
mais relevante para o financiamento da saúde.

Quanto aos recursos transferidos da União para os demais entes
federados, observou-se, em anos recentes, aumento, em termos absolutos,
de repasses, conforme mencionado anteriormente, que passaram de 1,68
bilhão, em 1993, para R$ 2,36 bilhões em 2000. Isso significa um
incremento de 71,2% no total de recursos transferidos.

O aumento dos recursos transferidos às esferas subnacionais se
deu, entretanto, por meio de mecanismos que vinculam as transferências
a ações e serviços específicos, diminuindo a autonomia dos estados e
municípios. É preciso, portanto, analisar o avanço da descentralização
não só pela ótica quantitativa, mas também levando-se em conta a gestão
dos recursos descentralizados. As últimas normas da saúde, principalmente
a NOAS Ol/O 1, estabeleceram urna série de critérios para a habilitação
de municípios, ampliando as transferências, por um lado, mas, por outro,
engessando ainda mais a gestão desses recursos.

Grande desafio ao financiamento da saúde está sendo colocado
pelo processo de regionalização. Os mecanismos para repasse de
recursos hoje existentes não contemplam e estimulam a execução de
ações e serviços de forma regionalizada e cooperativa. Urna proposta,
apontada pelo Ministério da Saúde, seria a criação de quatro modalidades
de incentivos financeiros ao processo de regionalização35

. Essa sugestão,
no entanto, acirra ainda mais a fragmentação da transferência de recursos

33 Castro (2002) mostrou que a vinculação foi um dos principais responsáveis pela
elevação dos gastos do MEC de 1,2% do PIB em 1980 para 1,9% do PIB, em 1989.
34 Biasoto Jr. (2004) mostra que descontados os recursos destinados a ações do
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e os pagamentos de dívidas e
gastos com Encargos Previdenciários da União, os gastos com ações e serviços
públicos de saúde, em 2004, poderão ser de até R$ 29 bilhões. O cumprimento da
Emenda, supondo os parâmetros de crescimento do PIB nominal usados na peça
orçamentária, exigiria gastos da ordem de R$ 32,35 bilhões.
35 O documento "A regionalização da saúde" (Ministério da Saúde/Secretaria
Executiva, 2004) sugere a criação do incentivo à estruturação das regiões de
saúde; do incentivo à promoção da eqüidade ou incentivo à melhoria do acesso em
saúde; da alocação de recursos para o custeio das ações e serviços de saúde de
caráter regional; e do financiamento para a recuperação, readequação e expansão
da rede física da saúde.
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federais, o que tem dificultado sua adequada alocação, de forma a atender
aos problemas específicos dos municípios.

Quanto aos critérios de transferências de recursos entre as
esferas de governo, observou-se o aumento do volume de recursos
repassados por meio do critério per capita. Conforme descrito na seção
IlI.IA, esse critério não garante a eqüidade, visto que o tratamento igual
de desiguais acaba por perpetuar o status quo. A aplicação do art. 35
da Lei nO 8.080, de 1990, que deternlina a adoção de critérios para repasse
de recursos federais para estados e municípios que contemplem perfil
demográfico e epidemiológico, características da rede de saúde,
desempenho técnico e financeiro, plano de investimento na rede, entre
outros, seria o melhor critério para a alocação federativa de recursos
para a saúde.

A lIa Conferência Nacional de Saúde deliberou uma série de
propostas no que concerne ao financiamento do SUS. Entre elas,
destacam-se:

• implementação do Índice de Valorização dos Resultados (IVR),
instituído pela NOB-SUS 01/96, com repasse automático aos
municípios que apresentarem indicadores de saúde compatíveis
com os estabelecidos;

• revisão da tabela para remuneração de ações e serviços,
tomando por base os custos reais e priorizando ações de média
e alta complexidade;

• remuneração de prestadores baseada em indicadores
quantitativos e qualitativos da Organização Mundial de Saúde
e outros, de acordo com os Planos de Saúde aprovados nos
Conselhos Municipais;

• contratualização dos prestadores, com o estabelecimento de
metas, responsabilidade assistencial, cobertura populacional
por determinados serviços e indicadores de qualidade,
prevendo incentivos de qualidade e aprovação de relatórios
mensais pelos Conselhos de Saúde;

• implementação da Câmara de Compensação Nacional para
minimizar os desaJustes entre os recursos de tetos financeiros
e o volume de atendimentos realizados fora dos estados.
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I1I.8 - Recursos Humanos

Observa-se crescente precarização das relações de trabalho na
área da saúde - baixa remuneração, jornada múltipla de trabalho dos
profissionais. Em muitos municípios há aumento dos contratos
temporários, cooperativas e outras formas de organização e contratação.
A terceirização dos profissionais de saúde é prática freqüente em
municípios, estimulada por limitações impostas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Ademais, há falta ou qualificação inadequada
de recursos humanos na rede - inclusive no atendimento de urgência!
emergência36

,

A 11 a Conferência Nacional de Saúde considerou a política de
recursos humanos como o maior problema, atualmente, para a gestão
do SUS nos municípios. Com o intuito de sanar essa dificuldade, foi
elaborado em dezembro de 2000, pelo Conselho Nacional de Saúde,
com a participação da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos 
CIRH e da Mesa Nacional de Negociação do SUS, a terceira versão do
documento "Princípios e diretrizes para uma Norma Operacional Básica
de Recursos Humanos", que pretende ser um instrumento de debate da
Política Nacional de Recursos Humanos para o SUS, especialmente, de
seus pontos polêmicos.

O objetivo da NOB/RH-SUS é estabelecer parãmetros gerais
para a Gestão do Trabalho no SUS. Dentre eles, destaca-se a valorização
dos perfis profissionais generalistas e do trabalho em equipe, mediante
adicionais de desempenho e de resultados para a saúde da população;
concurso Público e Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS);
educação visando aos perfis profissionais orientados pelas necessidades
da população, em cada realidade regional e em cada nível de
complexidade; reformulação dos currículos das escolas de saúde, levando
em conta diretrizes do SUS, incluindo como prioridade as ações de
atenção básica, bem como a adoção de políticas que estimulem a
permanência do profissional no campo, onde há maior carência.

36 A esse respeito, é meritório destacar os esforços do Ministério da Saúde que
lançou, em 1999, programa de capacitação gratuita de auxiliares e técnicos de
enfermagem - o Programa de Qualificação Profissional de Trabalhadores da Área
de Saúde (PROFAE) que, até 2002, formou 170 mil profissionais.
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I1I.9 - Qualidade

A insuficiência de recursos destinados ao setor de saúde frente
às necessidades de saúde da população brasileira levou à progressiva
degradação da qualidade dos serviços oferecidos.

O percentual de óbitos por causas mal definidas, utilizado por
Vianna el alli corno indicador de qualidade37

, revela as grandes
disparidades entre as regiões brasileiras. Em 1998, 30% das mortes não
foram identificadas no Nordeste e 24,2%, na Região Norte. Nas regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o número de óbitos por causas mal defmidas,
neste mesmo ano, foi de 7,68%,9,95% e 10,63%, respectivamente. Em
que pese a persistência de grandes desigualdades regionais neste indicador,
entre 1990 e 1998, essas desigualdades foram reduzidas, o que, segundo
os autores, deve estar sinalizando a ampliação da cobertura de serviços
de saúde nas regiões mais carentes.

Outros indicadores de qualidade - corno percentual de gestantes
com seis ou mais consultas de pré-natal e razão da mortalidade por
cãncer de mama e de colo de útero - analisados por Vianna el alli
(2001), também revelam uma situação insatisfatória e iníqua entre as
regiões e estados brasileiros, no que se refere à qualidade da atenção à
saúde.

A melhoria da qualidade da atenção à saúde está diretamente
relacionada com o equacionamento de problemas relativos aos recursos
humanos, levando em consideração a necessidade de humanização do
atendimento ao usuário do sistema de saúde. Isso depende de incentivos
monetários e da reorientação da formação desses profissionais pelos
princípios do SUS, conforme foi discutido no tópico anterior. Também
está associada à integralidade das ações e serviços de saúde. A
descontinuidade da oferta de serviços, principalmente de diagnóstico e
de média e alta complexidade, tomam as ações pouco resolutivas.

Problemas de infra-estrutura da rede de serviços; distribuição
espacial e hierarquização da rede e instalações inadequadas; falta de
protocolos que orientem o médico e a equipe de saúde quanto aos
procedimentos adequados para a maioria dos problemas de saúde;
dificuldades de encaminhamento/marcação de pacientes para serviços

37 Não identificar adequadamente a causa de óbito está relacionado, geralmente,
à falta ou a deficiências da assistência médica.
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de média e alta complexidade, associadas à relativa desorganização de
serviços de saúde também contribuem para a baixa resolutividade do
sistema.

O Conselho Nacional de saúde entende que os planos municipais
e regionais de saúde devem conter, obrigatoriamente, metas de produção,
qualidade e resultados. A provisão dos serviços deve ser regulada pelo
gestor por meio de centrais de regulação e submetida a controles de
qualidade, avaliação dos resultados e acompanhada pelos respectivos
Conselhos de Saúde38

.

IIUO - Regulação

As questões concernentes à política regulatória na àrea de saúde
estão relacionadas a três aspectos principais39

:

1) ao foco da regulação: sistema público (sobre as
transferências entre governos e compra de serviços aos
prestadores privados) e sistema privado (sobre a regulação
de mercado corno nos planos de saúde);

2) ao desenho organizacional: agências regulatórias
especializadas; controle burocràtico universal (Tribunal de
Contas, Ministério Público, Sistema Nacional de Auditoria e
por conselhos pluripartites; e

3) ao instrumento: contratos de gestão, programas de incentivos,
guias de decisão médica.

A regulação deve abranger a eficàcia, os custos, a eficiência, a
qualidade, a resolutividade e a cobertura e envolver unidades públicas,
unidades privadas, mercado produtor e vendedor de insumos e a saúde
supletiva.

Avanço importante foi observado no campo da vigilància sanitària,
com a criação da Agência Nacional de Vigilãncia Sanitària, em 1999; no
setor de saúde suplementar, mediante a formação da Agência Nacional
de Saúde Suplementar, em 2000; e quanto à regulação do mercado
farmacêutico com a introdução do medicamento genérico, com a criação
da Càrnara de Medicamentos, em 2000 e com Lei n° 10.742, de 6 de

38 Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saúde (2002b).
39 Tal classificação é adotada por Ribeiro (2001).
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outubro de 2003, que implementa uma nova política de monitoramento
de preços.

A preocupação com a regulação fica evidente no texto da NOAS
Ol/O 1 que, ao definir as competências conjuntas dos três entes federados,
acrescenta, ás normas anteriores, as funções de avaliação, controle e
monitoramento.

Nas relações entre gestores do SUS (União, Estado, DF e
Municípios) e os prestadores de serviços (unidades de saúde públicas e
privadas contratadas e conveniadas), devem ser estabelecidas metas de
produção, de qualidade com humanização e resolutividade, em função
das necessidades da população, aprovadas nos Conselhos de Saúde e
explicitadas em contratos de gestão. Esses contratos podem representar
um estímulo á intemalização de custos pela empresa ou instituição
regulada, com repercussões para o aumento da eficiência do sistema.

A maior utilização da prática de contratualização, por sua vez,
vai exigir que o Estado regulador se capacite para que possa avaliar e
monitorar o desempenho do prestador, disponha de sistemas de
informações eficientes e de periodicidade estável e crie instrumentos
para a execução dessas firnções.

No tocante á saúde suplementar, a regulação deste setor sofreu,
durante a CP! dos Planos de Saúde, uma série de críticas e sugestões,
visando a revisão definitiva de seu marco regulatório. Observa-se,
atualmente, um número excessivo de normas e resoluções que passam
por constantes alterações, o que têm conduzido á insegurança e incerteza
quanto ao marco regulatório do setor40

.

Outra dificuldade apontada, pela CP!, para a regulação do setor
vem das limitações relativas á atuação da ANS. A esse respeito, os
planos "antigos" - firmados antes de 1999 - não estão sujeitos á
regulamentação da Lei n° 9.565, de 1998. Segundo essa CP!, no quinto
ano de vigência da lei, ainda existem 64% dos usuários com contratos
antigos. A migração dos usuários de contratos antigos para o modelo
regulado é, sem dúvida, um dos desafios mais urgentes da regulamentação.

40 Nos primeiros três anos de funcionamento da ANS foram publicadas 95
Resoluções da Diretoria Colegiada (RDG). Somente em 2002, a ANS baixou 18
Instruções Normativas, 112 Resoluções Operacionais, 23 Resoluções Normativas
e duas Súmulas Normativas.
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A ANS também não tem poderes para atuar na relação entre
operadoras e prestadoras de serviços. Nesse sentido, a CPI sugere
introduzir a contratualização, o que permitiria uma relação mais
transparente entre as partes com evidentes ganbos para os usuários.
Além disso, AANS também não atua nos contratos de planos coletivos,
empresariais ou por adesão - que reúnem quase 70% dos 37 milhões de
usuários. Sendo assim, neste caso, os reajustes e revisões são livremente
negociados entre as operadoras e os contratantes.

Ademais, a atuação da ANS também tem sido prejudicada pela
morosidade do rito processual da Agência, que obedece a regras do
processo administrativo, agravado ainda pela falta de recursos humanos'! .

A CPI também apontou para dificuldades de fiscalização a nível
estadual e municipal. Atualmente existem apenas oito Núcleos Regionais
de Fiscalização no país, que não conseguem suprir toda a demanda de
fiscalização do território nacional.

IV - Conclusões

o perfil da saúde da população brasileira tem passado por
profundas modificações nas últimas décadas. "A coexistência de regiões
com elevadas taxas de mortalidade infantil e materna, a persistência da
desnutrição e da pobreza, as ameaças recorrentes de surtos epidêmicos,
a cronicidade das endemias, associada a um padrão demográfico
caracterizado por um aumento da população de jovens (especialmente
nas regiões Sul e Sudeste) e de idosos e, ainda, a brutal expansão de
acidentes e da violência urbana, apontam mais desafios para o SUS"42.

A transição demográfica, com incremento relativo dos grupos
de maior idade, tem ampliado a participação relativa de patologias crônicas
no total de doenças que acometem os brasileiros. Essa mudança do
perfil epidemiológico da população vem exigindo e exigirá cada vez mais
recursos humanos que equipamentos, mais generalistas que especialistas,
mais cuidados de enfermagem que intervenções médicas e maior
interface entre os serviços de saúde e de assistência social.

41 Havia 400 recursos de multa em análise na ANS em 2003. A principal causa de
multas refere-se ao descumprimento do artigo da Lei 9.656, de 1998, que obriga
as empresas a fornecerem, periodicamente à ANS todas as informações e
estatísticas relativas a suas atividades.
~ ABRASCO (2000).
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A redução da morbidade e da mortalidade por doenças
transmissíveis tem sido acompanhada pelo ressurgimento de outros
problemas como a cólera, a dengue e a aids. A interrupção da cadeia de
transmissão dessas doenças depende de diagnóstico e tratamento eficientes,
o que, por sua vez, estão associados com maior integração entre prevenção
e promoção e a rede assistencial, bem como com políticas intersetoriais.

A esse respeito, chama especial atenção a situação inaceitável
do acesso ao saneamento básico no Brasil. Relatório do Banco Mundial,
mencionado em publicação do Ministério da Saúde, afirnla que o Brasil
apresenta "uma das piores situações de desigualdade na oferta de serviços
públicos na América Latina e no Caribe, assim como na distribuição dos
serviços de saneamento básico, apontando desigualdades na distribuição
por situação rural e urbana, por etnia e por gênero". Ao saneamento
básico e, em especial, á cobertura de serviços de esgotamento sanitário,
deve ser dada prioridade absoluta entre as políticas públicas fundamentais
para a melhoria da situação de saúde da população brasileira, observaudo
se as grandes desigualdades regionais, a despeito da ampliação da
cobertura desses serviços nas regiões mais carentes.

Em que pese o impacto da redução das doenças infecciosas na
mortalidade infantil, a taxa de óbitos infantis e as desigualdades neste
indicador ainda são inaceitáveis. Essa situação revela não só a
precariedade do atendimento pré-natal, ao parto e ao recém-nascido
como também, especialmente no Nordeste, deficientes condições de
saneamento, socioeconômicas e ambientais. O quadro relativo á
mortalidade materna também é alarmante, ainda mais quando se
considera que a quase totalidade dessas mortes poderiam ser evitadas.

No tocante às doenças crônico-degenerativas, nota-se o
crescimento das neoplasias e das doenças do aparelho respiratório como
causas de mortes no país. Esses fatos revelam a adoção de hábitos de
vida pouco saudáveis e a aceleração caótica do processo de urbanização,
que exigirão políticas de saúde voltadas à prevenção e à promoção da
saúde e o desenvolvimento de ações intersetoriais.

Concomitantemente, observa-se aumento brutal das causas
externas de mortalidade no Brasil, em especial, dos homicídios, que se
constituem na principal causa de morte de Jovens do sexo masculino
entre 15 e 19 anos.

A situação de saúde no Brasil revela uma cenário ainda precário
e vulnerável, impondo elevados custos privados, decorrentes dos
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significativos gastos das famílias com saúde e da perda de rendimentos,
bem corno socioeconàmicos, relacionados não somente aos crescentes
gastos públicos direcionados à atenção à saúde, mas também à queda
da produtividade e a outras perdas advindas de mortes prematuras e
agravos à saúde.

Indubitavelmente, houve expressivos avanços no sistema público
de saúde, comentados ao longo do estudo. Dentre eles, destaca-se a
considerável ampliação da cobertura assistencial. A oferta e o acesso a
cuidados básicos e ambulatoriais cresceram expressivamente e a atenção
hospitalar sofreu redução, o que revela urna tendência de mudança no
foco da atenção à saúde de um modelo hospitalocêntrico, voltado para a
cura, para um modelo centrado em alternativas mais custo-efetivas, corno
cirurgia ambulatorial e hospital-dia. Entretanto, há grandes lacunas de
cobertura a serem preenchidas, principalmente nos níveis mais complexos
de assistência.

Restam, portanto, esse e inúmeros outros desafios para a
melhoria da situação de saúde da população brasileira. Os maiores
desafios atuais dizem respeito à estruturação do novo modelo de atenção
à saúde que privilegie os interesses coletivos e realize, de forma efetiva,
ações de promoção e proteção à saúde, levando-se em consideração os
princípios da universalidade, eqüidade e integralidade e o resgate do
conceito intersetorial de saúde.

Em linhas gerais, os principais desafios apontados ao longo do
estudo dizem respeito a:

melhoraria a coordenação horizontal e vertical entre os
diversos pontos de atenção, o que implica, entre outras ações,
na implementação do caráter de porta de entrada dos serviços
de atenção básica à saúde;
oferta de serviços de saúde de forma contínua e orientados
às necessidades da população;
investimento na oferta de serviços para grupos populacionais
com acesso e utilização insuficientes, sem prejudicar segmentos
que já têm o acesso garantido43

;

43 o Conselho Nacional de Saúde considera que este "desafio tem precedência
sobre os demais, por se constituir no princípio e no objetivo estratégico central,
que perpassa os demais desafios, tornando-se estratégia para a universalidade
e aumento da eficácia do sistema" (MS/CNS, 2002b).
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• ampliação da qualidade da atenção;
• maximização da eficiência no uso dos recursos, seja por meio

de economias de escala e escopo, seja pela adoção de
protocolos clínicos;

• integração intersetorial do sistema de serviços de saúde com
outras políticas públicas;

• adoção de soluções de acordo com a diversidade do território
nacional, respeitando as realidades regionais, estaduais e locais,
especialmente no tocante ao financianlento;

• alocação de recursos de acordo com o perfil epidemiológico e
demográfico da população brasileira;

• disseminação do uso de infomlações de saúde, de fomla a
tomar o controle social mais efetivo;

• implementação de urna política nacional de recursos humanos
no SUS.

Ressalta-se que a necessidade de reorganizar os serviços de
atenção por meio de uma rede regionalizada e hierarquizada, que conte
com mecanismos e instrumentos de gestão e regulação claros e
transparentes, em conformidade com os princípios do SUS, assume
caráter de urgência.

Elevada atenção também deve ser dispensada ao acesso a
medicamentos, tendo em vista a alta regressividade dessas despesas. É
imperativa a implantação de laboratórios estatais para suprir a demanda
pública por medicamentos essenciais mediante a produção de genéricos.
Para tanto, há que se readquirir não somente a capacidade de formulação
de medicamentos genéricos, mas também de síntese de seus princípios
ativos, assegurando assim a sustentabilidade de longo prazo da política
de produção desses medicamentos. Cabe lembrar que o Brasil chegou a
ter 1.700 unidades de síntese que foram fechadas após a queda das
barreiras tarifárias. Essa questão deve ser tratada no bOJo de um projeto
de desenvolvimento industrial para o país.

O sistema de saúde suplementar também merece atenção
especial. O crescimento surpreendente deste setor na última década,
acompanhado da marcante desigualdade de acesso segundo faixa de
renda e regiões do país, vem exigindo do Estado uma profunda revisão
de sua forma de atuação. Nesse sentido, o setor ainda se ressente da
insegurança de seu marco regulatório, em especial quanto a lacunas
existentes para disciplinar as relações entre agentes. Assim, a questão
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da contratualização assume papel de destaque não apenas entre planos
privados e prestadores, mas também entre estes e gestores do SUS,
como forma de ampliar a qualidade das ações e serviços oferecidos e
de garantir direitos.
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