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APRESENTAÇÃO 

A sociedade brasileira deve participar ativamente das discussões que visem 
encontrar soluções para o quadro preocupante da Saúde no Brasil. Reconhe
cendo as dificuldades por que passa o setor e com o objetivo de recolher o 
maior número possível de sugestões que auxiliem na definição de uma Lei 
Orgânica para a Saúde, realizamos o VI Simpósio sobre Política Nacional 
de Saúde. O tema de nosso trabalho foi o Sistema Único de Saúde (SUS) 
que, de acordo com o nosso entendimento, deve ser implantado o quanto 
antes, como forma de evitar a sobreposição de competências e a coincidência 
de ações e serviços entre os governos federal, estaduais e municipais. 

Com a participação de quase 1 (um) mil inscritos, entre profissionais 
da área, parlamentares, entidades públicas e privadas ligadas ao setor e demais 
interessados, o Simpósio se revelou um importante centro de debates, dentro 
do espírito democrático que caracterizou os trabalhos na Assembléia Nacional 
Constituinte. Durante os três dias de duração do Simpósio, os participantes 
tiveram oportunidade de expor idéias, obter informações e discutir questões 
como a função, organização e gestão do S US, além do seu financiamento 
e política de recursos humanos, bem como a necessidade de legislação comple
mentar que regulamente os transplantes de órgãos, sangue e hemoderivados. 

Apesar de algumas divergências - que só enriqueceram o debate - todos 
os participantes foram unânimes ao reconhecerem que o Brasil investe muito 
pouco em Saúde, apenas 4% do PIB, e uma maior destinação de recursos 
é considerada essencial para a implementação efetiva do S US. A descentra
lização das ações de saúde, que passarão a ser diretamente administradas pelos 
municípios, foi analisada pelos grupos de 1rabalho e mesas-redondas como 
uma forma de facilitar o controle da qualidade do serviço prestado à população, 
além de evitar o desperdício e a utilização inadequada dos poucos recursos 
de que dispomos. 

Ao realizar o VI Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, a Comissão 
de Saúde, Previdência e Assistência Social da Câmara dos Deputados tentou 
democratizar ao máximo a busca de soluçôes para um problema que afeta 
a todos os brasileiros mas principalmente aqueles que fazem parte da camada 
mais carente. A presente publicação registra todas as opiniões apresentadas 
ao Simpósio, bem como os relatórios dos grupos de trabalho, que atestam 
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a necessidade urgente de mudança na forma como vem sendo tratada a questão 
de Saúde no Brasil, todas as opiniões e sugestões aqui contidas serão um 
importante instrumento para a discussão e votação da Lei Orgânica para a 
Saúde, complementando os pressupostos básicos da atual Constituição, que 
pretende garantir para a sociedade brasileira a Saúde, como um direito de 
todos e dever do Estado. 

Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO 

Coordenador-Geral 
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SESSÃO DE ABERTURA 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO BEZERRA 

Presidente 

Convidamos para compor a Mesa dos Trabalhos o Sr. Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Antônio Paes de Andrade; a Sr" Ministra 
do Trabalho, Dr' Dorothéa Werneck; o Sr. Ministro da Previdência Social, 
Dr. Jáder Barbalho; o Sr. Ministro da Educação, Deputado Carlos Sant'Anna; 
o Sr. Ministro da Saúde, interino, Dr. Edmur Pastorello; o Sr. Coordena
dor-Geral do Simpósio, Deputado Geraldo Alckmin Filho. 

Concedo a palavra ao Deputado Geraldo Alckmin Filho, Coordenador
Geral do Simpósio. 

O SR. DEPUTADO GERALDO ALCKMIN FILHO 

Coordenador-Geral 

Sr. Presidente desta Sessão e Presidente da Comissão de Saúde, Previ
dência e Assistência Social da Câmara dos Deputados, Deputado Raimundo 
Bezerra; ilustre Presidente desta Casa, Deputado Antônio Paes de Andrade; 
Srs. Ministros de Estado, aqui presentes; Sr'' Ministra do Trabalho, Dorothéa 
Werneck; Sr. Ministro da Saúde, interino, Dr. Edmur Pastorello; Sr. Ministro 
da Previdência Social, Dr. Jáder Barbalho; Sr. Ministro da Educação, Depu
tado Carlos Sant' Anna; minhas senhoras e meus senhores, na excecução da 
imperiosa tarefa de implementarmos o estado democrático instituído pela 
nova Constituição, inaugura-se hoje o VI Simpósio sobre Política Nacional 
de Saúde, destinado em seu âmbito restrito a contribuir para a determinação 
dos papéis a serem desempenhados pelo poder público e pela sociedade na 
promoção da assistência à saúde em nosso País. 

Reconhecidos, constitucionalmente, por sua relevância pública, as ações 
e serviços de saúde estão a reclamar urgente regulamentação, à luz das inova
ções introduzidas pela Carta de 1988. Para isso nos reunimos, para encon
trarmos os caminhos que viabilizem os ideais previstos na nova Carta. 

Não resta dúvida de que as atuais condições de saúde da sociedade brasi
leira demandam providências e soluções imediatas, tal a insatisfação de seus 
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usuários e dos demais segmentos envolvidos com o setor, além do alarmante 
quadro que se delineia frente às estatísticas que posicionam o Brasil entre 
as nações cujas populações exibem os mais baixos índices de saúde do mundo, 
conseqüência natural num país que, a despeito de ser a oitava economia 
mundial, investe apenas quatro por cento do seu Produto Interno Bruto no 
setor sanitário. Tendo em vista essa situação, o Poder Legislativo assume 
esta importante iniciativa de ouvir a sociedade e, junto com ela, definir as 
diretrizes, as atribuições e os mecanismos de uma política nacional de saúde 
apta a cumprir as disposições constitucionais dentro dos princípios da universa
lidade, da eqüidade e da integridade, características dos serviços e benefícios 
compreendidos pela seguridade social. 

Não podemos permitir que os ideais da nova Constituição caiam no vazio 
por falta de uma política que lhes assegure os meios de se implementarem. 
O acréscimo dos investimentos na área de saúde, além de uma necessidade 
evidente, é hoje um imperativo constitucional. A _partir do estabelecido no 
§ 2° do art. 195 da Constituição brasileira, o setor de saúde deixa de ter 
seus serviços limitados à medida da disponibilidade dos recursos do setor 
previdenciário, mas, para, de forrna integrada com a Previdência e Assistência 
Social, participar do Orçamento da Seguridade Social, além do Orçamento 
Fiscal e de outras fontes, a fim de atender à população, já, então, na medida 
de suas reais necessidades. 

A determinação dos recursos para o setor de saúde, portanto, é um 
dos aspectos mais importantes a serem discutidos neste seminário, ao lado 
da definição dos mecanismos de controle e de fiscalização que possa exercer 
a sociedade sobre os serviços prestados pelo Estado. 

Além disso, a descentralização do sistema público de saúde impõe-se 
como medida precípua em um país de dimensões continentais. A participação 
dos Estados e, preferencialmente, dos municípios permitirá que se priorizem 
as iniciativas públicas do setor, adequando-as às necessidades locais. 

Por essa razão queremos dar as boas vindas a todas as contribuições 
que aqui haverão de se depositar. Inexiste foro mais expressivo e apropriado 
do que o Congresso Nacional para a análise das propostas e dos anseios 
da sociedade brasileira. Todas as sugestôes serão bem recebidas, sem precon
ceitos ideológicos, sem posições dogmüticas, sem doutrinas preconcebidas. 
A única luz a nos auxiliar neste trajeto será a da Constituição, no âmbito 
de seus princípios e enunciados. Tudo será permitido. Somente não admiti
remos propostas que com ela se incompatibilizem ou que tentem obstar a 
eficácia de qualquer dos direitos que assegura ao povo brasileiro. 

Aproveitemos, portanto, a experiência dos profissionais de saúde, dos 
usuários dos serviços públicos e daqueles que os administram na consecução 
dos objetivos colimados pela Constituição, a fim de que esse intuito seja 
obtido de forma satisfatória. Pretendemos discutir, de maneira democrática, 
todas as propostas atinentes ao tema escolhido "O Sistema Único de Saúde". 
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Mais do que nos preocuparmos com as mudanças administrativas que serão 
ensejadas pela implantação do novo sistema, haveremos de repensar o modelo 
de assistência à saúde voltado para a natureza e a qualidade dos serviços 
prestados à população. 

A Comissão de Saúde traz a Brasília, a partir de hoje, trabalhadores, 
técnicos, empresários e representantes da área institucional para o debate 
amplo e profundo dos problemas que aqui haverão de ser suscitados. Promove
remos mesas-redondas, na parte da manhã, grupos de trabalho, no período 
da tarde, e a exposição de temas livres na quarta-feira, à noite. 

Fazemos votos de que o sentido e as razões deste conclave que hoje 
iniciamos sirvam plenamente ao objetivo de dotar o Congresso Nacional de 
subsídios necessários à elaboração de uma lei orgânica para o setor de saúde 
que corresponda, efetivamente, às legítimas aspirações de nossa sociedade. 
(Palmas.) 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO BEZERRA 

Presidente 

Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Paes de Andrade; 
Srª Ministra do Trabalho, Dorothéa Werneck; Sr. Ministro da Previdência 
Social, Dr. Jáder Barbalho; Sr. Ministro da Educação, Deputado Carlos 
Sant'Anna; Sr. Ministro da Saúde, interino, Dr. Pastorello; senhoras e senho
res simposiastas. 

Queria deixar por último a minha saudação ao meu Colega, Deputado 
Geraldo Alckmin Filho, Coordenador-Geral deste Simpósio, a quem, de 
público, agradecemos, enaltecendo sua eficiência e competência na preparação 
e na realização deste Simpósio que já acreditamos um sucesso. 

A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Câmara dos 
Deputados deseja transferir para este Simpósio o mesmo clima democrático 
que imperou durante os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. Temos 
plena consciência de que conseguimos sintetizar no texto constitucional todo 
o pensamento de milhares de brasileiros dedicados à saúde que deram suas 
colaborações através de trabalhos, simpósios, conferências, jornadas e vivên
cias pessoais somadas a uma participação ativa, constante e imprescindível 
durante todas as fases da elaboração da Carta Magna recém-promulgada. 

A filosofia está definida, os critérios redigidos. Cabe-nos, agora, transfor
mar em exeqüível o que aprovamos na Assembléia Nacional Constituinte. 
Felicito todos os participantes deste Simpósio, os Srs. Ministros e Sr' Ministra, 
Secretários de Saúde de Estados, Territórios e Distrito Federal, Diretores 
de órgãos públicos e privados, representantes de sindicatos e outras associações 
de classe, diretores de hospitais, em especial, os hospitais de clínicas, entidades 
filantrópicas, representantes da índústria de medicamentos, médicos, dentis-
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tas, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, 
engenheiros sanitaristas, especialistas em Medicina do Trabalho, professores, 
enfim, todos os envolvidos neste setor de saúde, para que, com o brilho 
de suas inteligências, possam dar ao Brasil o melhor em termos de legislação 
de saúde. 

Faz-se necessário que proporcionemos ao nosso povo a segurança de 
que precisa em relação a sua saúde e o acesso universal a todos os meios 
para preservá-la ou recuperá-la. O direito de todos e o dever do Estado 
foram consagrados. Precisamos, agora, definir parâmetros e critérios para, 
em termos práticos, chegarmos a esse desidrato. O Simpósio é o caminho 
que, quando trilhado, nos levará ao objetivo colimado. Teremos nesses três 
dias de convivência, como tema de debates, o Sistema Único de Saúde, sua 
função, organização, gestão, financiamento e recursos humanos. Dissecaremos 
as propostas sobre Lei Orgânica de Saúde, como um todo, e a regulamentação 
de transplantes de órgãos, sangue e derivados, em particular. E uma missão 
ingente, mas gratificante e fundamental para o País. Mãos à obra. 

Este Simpósio foi organizado em tempo recorde. Graças ao apoio da 
Casa, na pessoa do nosso Presidente, Deputado Paes de Andrade, do Diretor
Geral, do Secretário da Câmara dos Deputados, do apoio de todo o pessoal 
técnico, do Senado Federal, que, através da Gráfica, facilitou a impressão 
do programa, dos convites, dos folders. Finalmente, agradecemos a todos 
aqueles que, direta ou indiretamente, colaboraram para que, nesse tempo 
recorde, tivéssemos oportunidade de abrir este Simpósio que já acreditamos 
válido para o nosso País. 

Permitam-me, para encerrar, ligeira digressão. Até assumir a Presidência 
da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, não conhecia nenhum 
dos funcionários designados para nos servir. Com muita satisfação, registro 
a prestimosa colaboração de todos. Foram envolvidos na conscientização de 
que estavam fazendo algo significativo em suas vidas, como se as suas partici
pações fossem um privilégio que poucos alcançam. Para não nominá-los de 
per si, destaco como símbolo e eficiência de nossa Secretária-Chefe Maria 
Inês de Bessa Lins. Sejam bem-vindos. Neste Simpósio, há lugar para todas 
as pessoas que defendem a saúde do brasileiro. 

Tenho o prazer de conceder a palavra à Srª Ministra do Trabalho, Drª 
Dorothéa Werneck. (Palmas.) 

PALESTRAS 

A SRA. DOROTHÉA WERNECK 

Ministra do Trabalho 

Sr. Presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, 
Deputado Raimundo Bezerra, Srs. Parlamentars, Srs. Ministros, senhoras 
e senhores, serão rápidas palavras para traduzir nosso agradecimento pelo 
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convite para participar deste encontro, que, sem dúvida nenhuma, é da máxima 
importância. Estamos num momento de definições, como bem disse o nobre 
Deputado, das questões básicas da nossa sociedade. No caso da saúde e 
na parte que nos preocupa diretamente - saúde do trabalhador - sem dúvida 
alguma, o rumo estabelecido nesta Casa determinará a sobrevivência de muitos 
dos nossos trabalhadores: doenças profissionais, acidentes de trabalho. O 
ambiente em que esse trabalho se transforma em produção tem que merecer 
de todos nós a máxima atenção. 

O trabalho desenvolvido nesses anos na área de fiscalização e normati
zação do trabalho deverá, necessariamente, ser expandido e acentuado contan
do com a participação das representações de trabalhadores, com a responsa
bilidade dos senhores empresários e com o trabalho integrado com a área 
de Governo que também se preocupa com esta problemática. É impossível 
admitir-se uma sociedade moderna, onde o exercício de uma produção corre 
o risco de acidentes sérios, inclusive mortais; uma sociedade moderna, onde 
o indivíduo vai ao seu ambiente de trabalho correndo o risco de não voltar; 
uma sociedade moderna, onde o trabalho não seja uma realização da vida 
do indivíduo e não o preço a ser pago para obter os seus recursos, a sua 
sobrevivência. Cuidar da área de saúde do trabalhador, com esta amplitude 
e com esta visão de conjunto, é mais do que nossa obrigação, é respeitar 
o direito do indivíduo, o direito que passa pela sua remuneração adequada, 
mas que, sem dúvida nenhuma, passa também pela qualidade do seu trabalho. 
É nesse sentido que, pela ótica do trabalho, estamos permanentemente à 
disposição de V. Exª' para debates como este, para um trabalho conjunto, 
buscando aprimorar, no âmbito do nosso ministério, as ações de fiscalização 
e normatização da área do trabalho. 

Precisamos olhar com atenção o ambiente de trabalho, na sua forma 
integral, pois é o local onde o indivíduo passa o maior tempo de sua vida. 
Não me refiro só à fiscalização da obediência às leis, se as regras mínimas 
estão sendo obedecidas ou não, quer seja de salário, quer seja de registro, 
quer seja o conjunto de direitos constitucionais assegurados. Mas é importante 
que, ao mesmo tempo, se tenham a segurança e a saúde do trabalhador 
também fiscalizadas e asseguradas. 

Neste sentido, este Simpósio, ao integrar as ações da área do trabalho 
com as ações e atribuições da área de saúde, com as da área da previdência 
e da educação, contribuirá para que o Executivo possa cumprir aquilo que 
esta Casa e este Congresso deverão estabelecer como orientação, como prin
cípio básico e como lei para atender aos anseios da sociedade. Parabenizo 
a Comissão por esta iniciativa, e tenho também a certeza do maior sucesso 
deste encontro. Desde já, quero dizer que aquilo que estiver em nossa alçada 
- estaremos permanentemente em contato - contará com a nossa colabo
ração para que a ação integrada de saúde, o Sistema Único de Saúde, venha 
de fato corresponder àquilo que todos queremos. Muito obrigada. (Palmas.) 
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O SR. JÁDER BARBALHO 

Ministro da Previdência e Assistência Social 

Exm" Sr. Deputado Raimundo Bezerra, Presidente da Comissão de Saú
de, Previdência e Assistência Social; Exm9 Sr. Deputado Geraldo Alckmin 
Filho, Coordenador-Geral deste Simpósio; Srª Ministra do Trabalho, Sr. Minis
tro da Educação, Sr. Ministro Interino da Saúde, minhas Senhoras e 
meus Senhores, o Ministério da Previdência Social congratula-se com a Comis
são de Saúde, Previdência e Assistência Social da Câmara dos Deputados 
por este Simpósio e verifica, inclusive, que no âmbito do Ministério da Previ
dência, a preocupação deste Simpósio é de tal ordem, no campo da previdência, 
que o primeiro tema da mesa-redonda é relativo ao Sistema SUDS. Devo 
dizer a V. Exas que é uma preocupação permanente do Ministério a implantação 
desse sistema, porque é um sistema novo e, como todo sistema novo, sua 
implantação implica dificuldade. E creio que, na mesa-redonda da qual 
V. Ex~5 terão oportunidade de participar, hoje pela manhã, haverá uma contri
buição inestimável dirigida ao Ministério da Previdência e Assistência Social. 
Há dificuldades de toda ordem, principalmente porque o capítulo relativo 
à Seguridade Social gerou imensos encargos para a Previdência. Longe de 
mim qualquer crítica à Constituinte e aos avanços que se estabeleceram no 
Capítulo da Seguridade Social, mas há que se levar em consideração que, 
no momento em que esses avanços foram patrocinados e em que se estabeleceu 
que a saúde passa, efetivamente, a ser um dever do Estado, e que o Sistema 
de Saúde, Governo Federal, Governos Estaduais e Administrações municipais 
passam a ter responsabilidade pela saúde do cidadão, independentemente 
de o cidadão ser vinculado ao sistema de seguridade social, isto é, a Previdência 
Social, os encargos passaram a ser de grande monta para a Previdência, não 
só no campo da saúde. Neste mês de maio atenderemos a uma velha reivindi
cação dos pensionistas e aposentados da Previdência, que elevaram os custos 
da Previdência na rubrica de benefícios de oitocentos milhões para um bilhão 
e duzentos e cinqüenta milhões de cruzados. Apresentamos ao Congresso 
Nacional um orçamento da ordem de 23 trilhões de cruzados, o qual aprovou 
um orçamento da ordem de 18 trilhões de cruzados, hoje, de 18 bilhões 
de cruzados novos. Os reajustes da política salarial com alterações patrocinadas 
aqui no Congresso, com a ampliação de gastos com a Central de Medicamentos, 
elevaram, consideravelmente, os encargos da Previdência Social. Como as 
receitas da Previdência Social não acompanham, de forma alguma, esses encar
gos, é possível que, ainda nesse exercício, a Previdência Social tenha dificul
dades de caixa. 

Por isso temos estado em contato com o Ministério do Planejamento 
e, inevitavelmente, terêmos que vir ao Congresso Nacional, particularmente 
a esta Comissão. 
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Portanto, o estudo que esta Comissão promove neste momento, não 
só com relação à Lei Orgânica da Saúde, mas com relação ao custeio da 
Previdência Social, tem um papel deveras importante. O Ministério da Previ
dência Social, ao congratular-se com este Simpósio, ao mesmo tempo fica 
atento ao sistema SUDS, por entendermos que ele deve ser mantido. Há 
muita polêmica com relação ao SUDS, e, como Ministro da Previdência, 
de antemão, gostaria de manifestar-me favoravelmente à sua manutenção, 
sem que, de forma alguma, se invalide a possibilidade de crítica, inclusive 
no que tange ao aspecto da contribuição, já que se trata de um sistema 
integrado, com contribuição não só do Governo Federal, mas também dos 
Governos Estaduais. Como estamos constatando, em alguns Estados houve 
uma redução de recursos orçamentários no setor de saúde, que ficou pratica
mente dependendo única e exclusivamente dos recursos repassados pelo Go
verno Federal. (Palmas.) Há necessidade, também, desde logo, que se deixe 
claro, com relação a questões de natureza político-partidária, q_ue conside
ramos um absurdo a penalização de qualquer Estado da Federação, porque 
não estaríamos penalizando o administrador estadual, mas o usuário do siste
ma. Lamentavelmente, poucos Estados do Brasil avançaram a nível da munici
palização dos SUDS. Entendemos que, se o SUDS não for municipalizado, 
não alcançaremos, efetivamente, o objetivo desse projeto, que é importante 
porque não temos só um Brasil, são vários brasis, pois há diversidade regional 
e até diversidade microrregional. 

Por isso mesmo, desejo congratular-me com V. Ex"', lamentando profun
damente que a minha agenda não permita que eu permaneça na manhã de 
hoje, pois não havia sido comunicado. Mas, inclusive, estou à disposição 
dos Srs. Presidente e Coordenador-Geral deste Simpósio para participar de 
reuniões com relação ao SUDS ou qualquer outra matéria que envolva a 
Previdência Social, até extra-agenda, e debater abertamente as questões relati
vas ao SUDS, às dificuldades por que passa este processo e até defender 
a sua manutenção. São essas as considerações que queria fazer. Desculpem-me 
por ter-me alongado, já que não estava, inclusive, listado, nem convocado 
para fazer nenhum pronunciamento na manhã de hoje, mas não gostaria, 
de forma alguma, de deixar esta sessão sem antes congratular-me com a 
Comissão e aqui deixar a minha disposição de, em sendo convidado, debater 
os problemas relativos ao SUDS. Muito obrigado e meus cumprimentos a 
todos. (Palmas.) 

O SR. EDMUR PASTORELLO 

Ministro Interino da Saúde 

Deputado Raimundo Bezerra, Presidente da Comissão de Saúde, Previ
dência e Assitência Social da Câmara dos Deputados; Deputado Geraldo 
Alckmin Filho, Coordenador deste Simpósio; Srª Ministra do Trabalho, Sr. 
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Ministro da Educação, Sr. Ministro da Previdência e Assistência Social, minhas 
Senhoras e meus Senhores, o Congresso Nacional, refletindo os compromissos 
inerentes à reconquista, pela nossa sociedade, do regime civil e da democracia, 
ofereceu ao País uma nova Constituição. 

Este instrumento, indispensável à consolidação democrática, traduz o 
conjunto de interesses da sociedade que se expressam em termos sociais e 
políticos. 

Se considerarmos a complexidade da Nação brasileira, devemos todos 
prestar homenagens, não só aos avanços, ao descortino do futuro, mas, princi
palmente, ao autêntico e árduo pacto estabelecido numa obra de engenharia 
sócio-política, sem dúvida o seu maior mérito. 

Resultante de uma geração de profissionais de sáude que tomou para 
si o encargo de resistir e de mudar, tenho a honra de, neste momento, participar 
deste Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, na qualidade de Ministro 
Interino da Saúde. 

Faz-se necessário, portanto, antes de mais nada, que eu reconheça e 
ressalte o papel do Poder Legislativo nessa trajetória que, mesmo em épocas 
mais duras, soube trazer a debate as questões cruciais do nosso setor, patroci
nando simpósios desde 1979. As Comissões de Saúde da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal sempre foram tribunas importantes das nossas 
denúncias e aflições diante de um precário quadro epidemiológico-social e 
médico-assistencial. Afinal, a partir do Congresso, temos pela primeira vez 
na Constituição todo um capítulo destinado à saúde, apresentando claras 
diretrizes e adequadas proposições. Todo movimento cognominado reforma 
sanitária, suprapartidário e, ao mesmo tempo, convergente no que diz respeito 
ao concerto de proposições, viu-se ali contemplado em suas aspirações. Numa 
referência justa, destaco a figura do Ministro Carlos Sant' Anna, que empunhou 
com garra a bandeira da reforma sanitária, fazendo da convocação da VIII 
Conferência Nacional de Saúde um momento ímpar de consolidação das teses, 
mais tarde abrigadas no texto constitucional. Desse texto, que além de nos 
servir de guia para discussão da Lei Orgânica da Saúde, mas cuja atribuição 
é também do Poder Legislativo, gostaria de alinhar alguns aspectos que consi
dero os mais relevantes. O reconhecimento explícito da interrelação da política 
de saúde com as políticas econômica e social, com destaque à questão do 
meio ambiente, saneamento e ambiente de trabalho, neste último devendo 
ser ressaltada a participação e o esforço integrador do Ministério do Trabalho, 
liderado pela Srª Ministra Drª Dorothéa Werneck. A inclusão da saúde dentro 
do marco mais amplo da Seguridade Social levou à superação do conceito 
estreito e tradicional de seguro social, onde os serviços e benefícios ficavam 
limitados aos contribuintes inseridos no mercado de trabalho. A proscrição 
do indigente, expressa no reconhecimento de que a saúde é um direito de 
todos, inerente à condição de cidadania, afirma os princípios da universalidade 
de acesso e eqüidade dos serviços de saúde, cabendo ao Estado mobilizar 
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os meios de provê-la. O término definitivo do conflito entre os serviços públi
cos, obtendo-se para tanto sua unificação e sua reorganização física e funcional 
em todos os níveis, ao mesmo tempo em que será necessário contar com 
os prestadores filantrópicos e privados num relacionamento maduro que tenha 
como base a eficiência, os princípios éticos e a real necessidade assistencial. 
A integralidade das ações superando as dicotomias artificiais entre medicina 
preventiva e curativa, entre ações típicas de saúde pública e de assistência 
médica. A materialização dessas propostas fez emergir a necessidade do co
mando único em cada nível político-administrativo de Governo, conjugando-se 
harmonicamente as propostas de unificação e da descentralização na fórmula 
constitucional do Sistema Único de Saúde. As conquistas são flagrantes, entre
tanto, desdobrá-las em regulamentações específicas que garantam a efetividade 
dos grandes postulados e, mais do que isso, a praticidade de medidas que 
resultem em benefícios diretos e insofismáveis para o conjunto da população 
são, no momento, o grande desafio para complementar o difícil período da 
transição. A propósito, gostaria de louvar o esforço do Ministério da Previ
dência e Assistência Social, na pessoa do Ministro Jáder Barbalho, pela perse
verança em fazer avançar a implantação dos Sistemas Unificados e Descentra
lizados de Saúde - SUDS, que representou a primeira tentativa concreta 
de reforma setorial profunda, como política efetiva do governo. O esforço 
de descentralização deve seguir até chegar ao município, que é a instância 
integradora de todo o sistema de saúde, exercendo as funções de organização, 
gestão, execução e fiscalização das ações e serviços que serão postos à dispo
sição da comunidade. Só através do aprofundamento desse processo estaremos 
criando condições objetivas para o exercício do controle social da população 
sobre os serviços. Srs. Ministros, Srs. Parlamentares, Srs. participantes deste 
Simpósio, agora estaremos entrando na etapa de tradução dessas proposições 
com medidas concretas a serem expressas na Lei Orgânica da Saúde. Este 
é o momento de aperfeiçoamento dos postulados constitucionais, da formu
lação legal de medidas vigorosas capazes de criar situações novas e adequadas 
para melhoria das condições de saúde do povo brasileiro. É certo que teremos 
que resolver impasses fundamentais no campo de saúde. O impacto sobre 
o nível de saúde precisará fazer recuar a mortalidade por doenças trans
missíveis e endêmicas, ao mesmo tempo em que devemos dar atenção ao 
novo perfil empidemiológico com o aumento da prevalência de doenças 
crônico-degenerativas e mortes por causas externas e ao desafio do próprio 
sistema médico-assistencial corno o fantasma das filas, da baixa quali
dade e resolutividade dos serviços, da exclusão por falta de acesso de qualquer 
tipo de serviço a milhões de brasileiros. Peço a todos especial atenção para 
a questão dos financiamentos setoriais. O orçamento da Seguridade Social 
e dos Tesouros Nacional, Estadual e Municipal precisam assegurar, de fato, 
maior aporte de recursos para o setor de saúde, de tal sorte que possamos 
caminhar com independência para lograr as metas sociais da saúde. Outra 
questão importante diz respeito aos mecanismos de repasse de recursos entre 
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as esferas de governo. Precisamos superar a chamada administração convenial 
com a definição de critérios objetivos, de modo que os recursos fluam automati
camente, livres de entraves e manipulações de qualquer natureza. Sabendo 
que essas matérias serão objeto de apreciação neste evento, deixo a 
V. Ex" a tarefa das formulações adequadas que deverão subsidiar os debates 
e as decisões parlamentares. Nosso compromisso em cada uma das nossas 
atividades e funções é, no campo de saúde da qualidade de vida, colocar 
o melhor de nossos esforços e da nossa competência. Muito obrigado. (Pal
mas.) 

O SR. CARLOS SANT' ANNA 

Ministro da Educação 

Sr. Presidente da Comissão de Saúde, Deputado Raimundo Bezerra; 
Deputado Geraldo Alckmin, organizador do Simpósio sobre Política Nacional 
de Saúde; Srs. Ministros da Previdência e Assistência Social e da Saúde; 
Sr' Ministra do Trabalho, Sras e Srs. Deputados, Srs. Senadores, companheiros 
do setor saúde, não havia pensado em falar, entendi até llesnecessário, mas 
resolvi, ainda uma vez, usar da palavra para lembrar a longa luta que tem 
sido o setor saúde para poder chegar até aqui, até agora e até este momento. 
Partimos, há décadas, de uma idéia, de uma frase: a saúde é um direito 
de todos e dever do Estado. Dessa idéia e da importância que a frase continha, 
tiramos um objetivo maior emprazado no tempo e colocado na esperança: 
num determinado prazo qualquer cidadão brsileiro, em qualquer canto do 
território nacional, poderá ter acesso a um serviço que faça prevenção, promo
ção e assistência a sua saúde de forma integral, racional, regionalizada, hierar
quizada, referenciada, contra-referenciada e absolutamente gratuita. A corpo
rificação dessa frase, que num determinado tempo qualquer brasileiro em 
qualquer canto do território nacional terá acesso gratuito a um bom serviço 
que faça prevenção, promoção e assistência a sua saúde é o objetivo que 
colimamos. Está claro que as amplas divergências internas existentes entre 
nós, no setor saúde, foram sendo caldeadas à medida que vínhamos de amplos 
dehates de base, em todo o território nacional. Eram momentos difíceis 
porque esses debates sofriam as influências externas de pqsições político-par
tidárias dentro do setor, mas houve momentos de grande importância em 
que nos reunimos com secretários estaduais e municipais de saúde e com 
todos os representantes do setor, na busca de uma direção, de um momento, 
de uma carta de princípios. Bem age o Sr. Presidente da Comissão de Saúde 
da Câmara dos Deputados que, ao longo de muitos anos, representou o 
pólo de coordenação de todo este debate, de toda esta discussão. Houve 
um dado momento, no renascer de todas as esperanças brasileiras, com a 
eleição de Tancredo Neves para Presidente da República, em que a Comissão 
de Saúde da Câmara dos Deputados foi incumbida por S. ExJ de fazer a 
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carta de navegação para o setor de saúde do seu Governo, isto é, colocar 
em letras, palavras e itens um documento que servisse às diretrizes progra
máticas de sua ação governamental. A Comissão de Saúde reuniu-se com 
todos os seus membros e com todos os representantes do setor e fizemos, 
então, um documento que, para honra nossa, ainda está vivo, pode ser consul
tado e, posteriormente, transformou-se em outro documento, o dos cem 
dias da Copag, o qual contém as normas fundamentais que ainda hoje estamos 
a perseguir. Quando assumimos o Ministério da Saúde, em um momento 
ímpar, evidentemente, houve problemas, exatamente nos meses iniciais e 
dentro do próprio setor. Esses problemas existem até hoje e precisam ser 
dirimidos: se sistema único é a mesma coisa que estrutura única. Sempre 
defendi que sistema único não é, necessariamente igual a estrutura única, 
ainda que a estrutura de comando - o Ministério da Saúde - deva ser 
reforçada no que diz respeito aos comandos correspondentes à medicina pre
ventiva e à assistência médica. Mas, quando surgiram as discussões internas 
dentro do setor, o que dificultava, inclusive, as ações adotadas anteriormente 
por unanimidade, entendemos que, recorrendo às bases de saúde, poderíamos, 
mais uma vez, encontrar o consenso e a uniformidade dos pensamentos. Era 
preciso tanta uniformidade quanto fosse possível obter, para podermos chegar 
à Constituinte, que já se aproximava, com uma opinião única, do setor de 
saúde, que seria caldeada nesses encontros. Convocamos vinte e uma Confe
rências Regionais de Saúde e, depois, a VIII Conferência Nacional de Saúde. 
Sem dúvida, foi um grande marco, porque fez com que o setor de saúde 
entrasse na Constituinte independentemente de coloração partidária e de 
qualquer outro conceito, com uma proposta oriunda de uma conferência nacio
nal realizada depois de vinte e uma conferências regionais. Com isso pudemos 
elaborar um dos capítulos mais importantes da Constituição, resultante do 
caldeamento de todas as opiniões. E, mesmo durante a Constituinte, os famo
sos Capítulos 196 até o Capítulo 200 foram elaborados como um trabalho 
de ourivesaria, artigo por artigo, idéia por idéia, para evitar a distorção de 
cada frase, incompreensões e omissões. E, durante o transcurso da Consti
tuinte, houve mais debate entre as diversas correntes que aqui compareciam, 
para que pudéssemos chegar a este texto que aqui está. Esta enorme conquista 
do povo brasileiro está inserida no texto constitucional. Agora, o Congresso 
Nacional tem um papel muito importante - o da regulamentação e da apro
vação da Lei Orgânica da Saúde. Esta lei tem de ser harmônica com o texto, 
tem de ser aprovada por V. Exª em sintonia absoluta com o texto, e tem 
de ser um aditivo complementar à vitória do que está inserido no texto constitu
cional. Não pode ser um equívoco, não pode ser um retrocesso, não pode 
ser uma distorção. (Palmas.) Eu sei - e o Ministro Jáder Barbalho salientou 
muito bem - que há problemas na implantação desse Sistema. Sim, há proble
mas, há distorções, há equívocos, mas não podemos permitir que os problemas, 
distorções e equívocos possam representar qualquer abalo na grande conquista 
que foi a vitória do Sistema Único de Saúde. Temos de discutir e encontrar 

31 



as soluções - e V. Exª' estão aqui, em mais uma reunião histórica do setor 
- para corrigir os erros e equívocos, aperfeiçoar o sistema e revigorá-lo. 
É preciso que não se confunda sistema único com comando único, unipessoal. 
O comando é de todos os atores da cena do setor saúde, colegiadamente 
e com a participação colegiada da sociedade, como diz o próprio texto constitu
cional e como está na proposta que o Ministério da Saúde envia e que a 
sociedade acompanha, através de seus representantes, nas ações e até na 
participação dos colegiados de direções do Sistema Único de Saúde. 

Parabenizo a Comissão de Saúde. Sinto-me orgulhoso de seu papel por 
tê-la integrado durante tantos anos e de ter a certeza de que dela voltarei 
a participar. Sinto uma inveja muito grande de V. Exª', pois, durante decênios, 
participei de reuniões como esta, desde as municipais até as estaduais e as 
nacionais, lutando pela concepção do Sistema Único de Saúde. Portanto, 
é com muita esperança, com muita fé e com toda a experiência acumulada 
no passado que estou absolutamente certo de que V. Exª' e nós, juntos, 
teremos êxito em transformar em realidade um lema que nos iluminou ao 
longo de tantos anos: que a saúde, de fato, seja um direito de todos os 
brasileiros e um dever do Estado. (Palmas.) 

ENCERRAMENTO 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO BEZERRA 

Presidente 

Antes de encerrarmos a primeira fase dos nossos trabalhos, gostaria de 
avisar aos Srs. Participantes que a inscrição para os grupos de trabalho está 
se processando no Anexo II da Câmara dos Deputados, Sala 23. Gostaria 
também de solicitar ao Deputado Geraldo Alckmin que aceitasse nossa indica
ção para ser o Relator-Geral deste Simpósio (Palmas.) Estão suspensos os 
trabalhos por cinco minutos. Logo mais teremos a primeira mesa-redonda, 
sob a coordenação do Deputado Jofran Frejat. Muito obrigado a todos. 
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ABERTURA 
O SR. DEPUTADO RAIMUNDO BEZERRA 

Presidente 

Declaramos reaberta a sessão. 
Passamos agora à mesa-redonda que terá como tema principal o Sistema 

Único de Saúde - Função, Organização e Gestão. Convidamos o coordenador 
dessa mesa-redonda, Deputado Jofran Frejat, a comparecer à mesa. Anun
ciamos que teremos como expositor o Dr. Sérgio Arouca e como debatedores 
Dr. Paulo Dantas, Dr. Arymar Ferreira de Barros, Dr. Guilherme 
da Silva, Dr. Antônio Celso Nunes Nassif e o Sr. Jair Menegheli. Convidamos 
os debatedores nomeados a tomarem assento à mesa e passamos a 
dos trabalhos ao coordenador da mesa-redonda, Deputado Jofran Frejat . 

O SR. DEPUTADO JOFRAN FREJAT 

Coordenador 

Minhas senhoras e meus senhores, dando início à primeira mesa-redonda 
desse VI Simpósio sobre Política de Saúde, quero fazer a apresentação do 
expositor e debatedores. 

O expositor será o Prof. Sérgio Arouca, Professor titular da Escola Nacio
nal de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Como debatedores teremos 
o Dr. Paulo Dantas, Presidente do Conselho Nacional de Secretarias Muni
cipais de Saúde; Dr. Arymar Ferreira de Barros, Presidente da Confederação 
das Misericórdias do Brasil; Dr. Guilherme Rodrigues da Silva, Presidente 
da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - Abrasco; 
Dr. Antônio Celso Nunes Nassíf, Presidente da Associação Médica Brasileira; 
e o Sr. Jorge Lorenzetti, Secretário Nacional de Formação da CUT, em 
substituição ao Presidente daquela Sr. Jair Menegheli. 

Antes de passar a palavra ao expositor, como coordenador desta mesa-re
donda, gostaria de, em primeiro lugar, congratular-me com os participantes 
deste VI Simpósio dizendo da minha satisfação de ver novamente no Brasil 
um debate sobre saúde, com a presença de figuras representativas de todos 
os segmentos sociais interessados na saúde pública deste País. 

Até alguns anos atrás, a questão da saúde era formulada em gabinetes 
e transferida para a população como certa, correta e imodificável. De 

35 



tempo para cá, percebemos o clamor da população diante de um sistema 
de saúde absolutamente caótico e incapaz de atender convenientemente aos 
interesses da população e à participação crescente, não só dos segmentos 
médicos interessados, mas, principalmente, dos segmentos da população que 
se preocupam com a vida. 

Em segundo lugar, quero também congratular-me com a Comissão de 
Saúde, Previdência e Assistência Social da Câmara dos Deputados, na pessoa 
do Deputado Raimundo Bezerra e do Coordenador-Geral deste Simpósio, 
Deputado Geraldo Alckmin Filho, pela iniciativa brilhante de, mais uma 
vez, congregar aqui aqueles que querem encontrar uma saída para o problema 
da saúde no Brasil. 

Dito isso, mencionarei o regulamento da mesa-redonda sobre Sistema 
Único de Saúde - Função, Organização e Gestão, que foi estabelecido pela 
coordenação-geral. O expositor, Prof. Sérgio Arouca, terá vinte minutos para 
fazer sua apresentação. Logo após, cada um dos debatedores terá dez minutos 
para fazer sua apresentação. Após isso, poderá haver debates entre os partici
pantes desse Simpósio, que se apresentarão. Conforme me informou e definiu 
a coordenação-geral, as perguntas daqueles que estão interessados no assunto 
mas não participam do debate serão encaminhadas às plenárias e aos grupos 
de trabalho que se instalarão depois, no período da tarde. De forma que 
não serão permitidas ao Plenário informações ou qu,estões para o grupo que 
agora vai debater. No período da tarde, as questões aqui levantadas serão 
encaminhadas como subsídio, para que os grupos de trabalho, então, possam 
fazer seu relatório final e apresentá-lo no sentido de elaborar uma Lei Orgânica 
de Saúde condizente com o interesse do povo brasileiro. 

Passo a palavra ao Professor Sérgio Arouca, que terá vinte minutos para 
sua exposição. 

PALESTRAS 

O SR. SÉRGIO AROUCA 

Expositor 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Em primeiro lugar, quero fazer uma referência toda especial a esta Casa 

e à sua Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social que, sem dúvida 
alguma, juntamente com os movimentos sociais na área de saúde, conseguiu, 
durante esses anos, participar, de uma forma absolutamente correta, da discus
são das questões de saúde deste País. 

Queremos que o Brasil tenha uma mortalidade infantil condizente com 
seu nível de desenvolvimento; que o povo brasileiro tenha uma expectativa 
de vida acima dos 70 anos; que as grandes endemias sejam controladas; que 
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efetivamente se possa controlar e acabar com a doença de Chagas, com a 
xistossomose, com tudo aquilo para cuja solução existir tecnologia e capaci
dade; que a população brasileira possa ter acesso aos serviços de saúde perto 
de sua moradia, de forma digna, sem filas, sendo atendida pelo nome e 
sobrenome por um profissional que esteja exercendo sua profissão com toda 
a dignidade e competência. Queremos que o Brasil compatibilize efetivamente 
sua posição de oitava economia do mundo com uma política social adequada. 
Para que possa haver essa compatibilização, foi criado o movimento sanitário, 
suprapartidário, já colocado, com longa tradição de lutas. 

Neste momento, quero fazer uma homenagem toda especial a Carlos 
Gentile de Mello (Palmas.), que, sem dúvida alguma, teve uma participação 
extremamente efetiva na criação desse movimento e foi um dos idealizadores 
desses debates na área da saúde. 

Esse movimento sanitário tem como objetivo alcançar melhores condições 
de saúde para a população brasileira, a fim de que não existam mais crianças 
com paralisia infantil, que o dengue seja controlado, enfim, tudo isso que 
vem sendo discutido. Coloca, ainda, como instrumento para se atingir esse 
objetivo, uma proposta doutrinária da reforma sanitária, porque o sistema 
de saúde vigente não consegue, pela sua estrutura, pela maneira como está 
organizado, resolver as questões substantivas da saúde do povo brasileiro. 
Há que se dar uma nova ordem, uma nova forma para o sistema, a fim 
de se alcançar esse objetivo. Esse ideário, que foi denominado reforma sanitá
ria, tinha e tem um preceito básico, que é a saúde como direito de todos 
e um dever do Estado. 

As diretrizes da eqüidade, da integralização da ação, da universalidade 
da atenção, de acabar com as diferenças regionais, com as diferenças entre 
o campo e a cidade, da competência técnico-científica, da dignificação do 
trabalho nessa área já foram discutidas. E alcançar tudo isso significa a necessi
dade de vários braços ou várias estratégias. 

Uma dessas estratégias é a descentralização. Já foi feita uma proposta 
de reforma administrativa, conduzida ao Ministério da Previdência Social, 
das mais corajosas já implantadas, de efetiva descentralização de poder e 
de recursos, que foi o SUDS. O Sistema Unificado e Descentralizado de 
Saúde, no nosso entendimento, não é a reforma sanitária, mas uma parte 
substantiva da estratégia dessa reforma, porque sem descentralização, sem 
a efetiva estadualização e a municipalização do serviço de saúde, seria muito 
difícil alcançar o objetivo final. Um sistema de saúde concentrado, longe 
do usuário, sem que a execução pudesse estar cada vez mais próxima da 
população, não daria conta desse objetivo. Daí a criação de um sistema de 
saúde descentralizado que caminhe no sentido de que o comando a nível 
da descentralização também seja único e, na medida em que isto não aconteça, 
pelo menos possibilite mecanismos de coordenação efetiva, para que o coman
do seja único a cada nível. 
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Mas o fundamental, é que o SUDS não é a reforma sanitária, porque 
ela pressupõe também a necessidade de outro braço, qual seja, o da reforma 

em que se possam introduzir mudanças substantivas a nível 
das Faculdades de Medicina, de Farmácia, de Odontologia e de Enfermagem, 

lizando os seus currículos com as necessidades de saúde da população 
e, fundamentalmente, que ela retome a criação de uma consciência 

social ampliada nos profissionais, para que eles se tornem membros ativos 
da condução de seu sistema e não inimigos. O movimento dentro da univer
sidade consiste na reforma do currículo, na formação de profissionais, repen
sando o fato de que esse profissional já não está formado para um sistema 

dividido e perverso, onde se pretende recuperar a dignidade do traba
lho profissional, a fim de que não seja mais serviço e volte a ser trabalho 
digno. A universidade nada e se foi muito pouco, porque ela teria 
que passar necessariamente por esse braço para uma recuperação - e não 
é culpa dela, uma vez que foi destruída por esse período de autoritarismos 
-- teria que repensar sua integração como unidade, sua inserção numa política 
de ciência e tecnologia efetiva para essa área. Quanto a isso, infelizmente, 
fez-se pouco. 

Há outro braço fundamental na organização do sistema, o do controle 
social, chamado participação popular. Um controle social em que há tanto 
o caminho da democratização do sistema, como também o técnico. Todos 
que trabalham na área da saúde sabem que sem a participação da população, 
sem a participação do usuário, sem a existência de um controle social efetivo 

desse sistema, é muito difícil fazer um sistema de saúde moderno 
E nisso, avançou-se pouco. É pouca ainda a experiência nacional 

de conselhos paritários deliberativos que participem na gestão do 
de saúde e no controle. Ainda mantemos conselhos e gestões de 

iluminados. Precisamos tê-los. Sua presença é indispensável porque é preciso 
toda a inteligência e toda a competência nacional na criação desse sistema. 
É necessário um controle social a ser feito pelo usuário e pela população 

- nisso, também, avançou-se pouco. Tem-se que avançar no 
paralelamente ao avanço da área científico-tecnológica, haja vista o 

avanço pelo qual o mundo está passando nesse campo. Está-se perdendo 
o bonde nessa história, e se ele não for retomado agora, se não houver 
uma política de tecnologia, pesada a nível nacional, que possa apostar na 

da biotecnologia, na questão da química fina, na informática, estar-se-á 
condenando o Brasil a ser um país de terceira categoria no final deste século. 

O fundamental é o do financiamento. O Brasil gasta pouco e misera-
velmente na área da saúde, quando deveria gastar mais e melhor. A criação 
de fundos como uma forma de proteção dos recursos destinados à área da 

a definição na liberação dos recusros segundo a população e suas 
necessidades, a garantia da aplicação desses recursos na área da saúde consti
tuem um campo em que também se avançou muito pouco e é fundamental 
que se avance mais. 
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O que se entende como sendo o conjunto da reforma que 
o movimento sanitário defendeu e defende, pressupõe também a dimensão 
ética. Quando se fala em reforma sanitária, não se fala simplesmente numa 
reorganização burocrática, numa reforma administrativa do sistema de saúde. 
É muito mais do que isso. A reforma sanitária que o movimento defendeu 
e defende pressupunha também uma reorganização ética do sistema, desde 
a questão da dignidade na atenção ao paciente, ao trabalhador, até a da 
dignidade do setor público, da relação po setor público com o privado, da 
competência té.cnica do sistema e da coerência entre a falha e a prática. 
Todos são a favor da saúde. 

Certa vez, de brincadeira, fiz um levantamento. Peguei os grandes ditado
res como Stroessner, Somoza e outros, e fui ler seus discursos sobre a área 
social. Todos colocavam como prioritárias a educação e a saúde. Portanto, 
falar não· resolve nada. Prioridade para a saúde significa destinar recursos 
e colocar a questão efetivamente como prioritária. isso se faz a partir 
do conjunto de medidas efetivas e não de discursos vazios. 

A nossa proposta de reforma sanitária ganha coerência com o ideário 
da VIII Conferência, que ganha sua base no texto aprovado na Assembléia 
Nacional Constituinte. Ela agora tem que ganhar forma. Temos que fazer 
esforço .n~ sentido de não pensarmos simplesmente em termos isto 
é, quais são os grandes princípios que norteiam a organização do sistema 
de saúde. Devemos vê-lo de uma forma concreta. 

Como é esse sistema e qual a sua imagem? A imagem desse ""'.'-''"ª 
sem sombra de dúvidas, pressupõe uma reorganização do Estado como 
fundamental. Este Estado que está aqui não é público, é privado, está atrelado 
à defesa dos interesses privados. Ele é completamente privado: desde 
é entendido para pagar subsídios, a partir da dívida interna, como exportador 
de capital, até como é entendido pelo próprio trabalhador, como cabide de 
emprego. Essa é uma visão privada do Estado. Ele não é público. 
discussões de estatização sobre este Estado não significam, necessariamente, 
o avanço da questão pública. Este Estado tem de ser reformado, 
tem que voltar a ser público, que dê conta dos interesses da população brasi
leira, da população desfavorecida e dos trabalhadores deste País. Então, ele 
tem de ser completamente reorganizado. Não é deste Estado que estamos 
falando. Portanto, se a saúde é um direito de é dever do Estado 
público, que vai assumir a condução de sociais efetivas e 
um sistema único de saúde. 

O que entendemos por esse sistema único? Em lugar, comando 
único a nível federal. E nesse comando único, na discussão feita pelo movi
mento sanitário, podem até existir divergências, mas sempre no sentido de 
que quem deve comandar esse ~istema é o Ministério da Saúde 
sendo a inteligência desse sistema, tendo uma base técnica e uma inserção 
nos movimentos sociais a partir de um Conselho Nacional de Saúde 
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deliberativo, com participação dos movimentos sociais do Governo, para que 
possa, efetivamente, estabelecer políticas sociais. E ele tem que ter o máximo 
de competência técnica para poder ser uma espécie de zelador, de avalizador 
da implantação do SUDS. Essa reorganização administrativa do Estado pressu
põe que o Ministério da Saúde possa, efetivamente, implantar e ganhar essa 
competência técnica e, a partir disso, assumir de forma corajosa e extinção 
de todos os órgãos que nada têm a ver com isso, independentemente de 
quais Ministérios, e também a coordenação única, que deve integrar-se ao 
nível das políticas econômicas. Saúde não se faz só com assistência médica 
ou prevenção. Têm de existir políticas econômicas sociais que dêem conta 
da questão da saúde. Isto começa com salário, com casa, habitação, com 
a questão da reforma agrária, ou seja, uma série de políticas objetivas de 
saneamento básico vão incidir sobre as condições de saúde. 

Portanto, esse trabalho do sistema único necessariamente está inserido 
na definição das políticas econômicas. A política social não é a sobremesa 
da política econômica; tem de ser o prato principal. Aí o Estado volta a 
ser público. O Estado aplica no desenvolvimento e, ao mesmo tempo, assume 
a questão da educação e da saúde. E aí ele tem que ser prato principal, 
tem que ser, efetivamente, prioridade. 

A questão do sistema único não significa uma estrutura única - Carlos 
Sant' Anna já falou disso - mas, sim, que quem estiver dentro dele está 
submetido a uma orientação de política, de normas, de comportamento, de 
avaliação, de controle centralizado e único, mas não se trata de um sistema 
municipalista de saúde. Uma tendência que tem aparecido em alguns Estados 
é a de que os municípios pretendem integrar-se diretamente ao Governo 
Federal, o que não leva à criação do Sistema Único de Saúde que estamos 
pensando. O Brasil é uma República Federativa, e não municipalista. O Estado 
tem um papel importantíssimo na coordenação dos sistemas estaduais de saúde, 
da mesma forma que o município é fundamental na execução desse serviço. 
Não podemos aceitar caminhos fáceis, que podem ser conjunturais de eliminar 
instâncias de decisão e de estrutura do poder. O sistema único que estamos 
pensando supõe uma estrutura federal, estadual, municipal e, inclusive, regio
nal. Podemos pensar que a região Amazônica não é igual ao Sudeste. Portanto, 
esse sistema tem que entender a diversidade deste País, da sua cultura, das 
condições de saúde de sua população e assumir essa diversidade ao nível 
da sua estrutura de organização. 

Existem dúvidas quanto às diversidades que devem ser colocadas e disru
tidas neste plenário. Onde está o hospital universitário, estrutura que deve 
ser mantida como pertencendo ao Ministério da Educação e não integrando 
o SUDS? Ou cabe ao Ministério da Saúde a manutenção de hospitais de 
referência? Isso deve ser aprofundado aqui num debate, a partir de experiência 
acumulada, mas não pensando nas distorções acumuladas para definir projetos 
de perspectivas de futuro. Isso é fundamental. Se estão existindo distorções 
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na implementação do SUS - não estamos mais falando em SUDS - devemos 
ter a coragem, como o SUDS teve, de substituir as ações integradas de saúde. 
As ações integradas nem tinham sido ainda implantadas a nível nacional e 
já começaram a ser substuídas pelo SUS. Neste momento, o SUDS ainda 
não está com toda a sua potência colocada e será substituído pelo SUS. 
Isto é um bom sinal no sentido de mostrar a dinâmica que esse movimento 
está tendo. 

Devemos resolver a questão do hospital universitário e dos hospitais 
de alta complexidade. Se eles são estadualizados, devem continuar assim. 
Se compreendem que o hospital universitário, por suas características de ser 
uma área de produção de conhecimento, deve ser mantido em nível de uma 
estrutura do Governo Federal que vai zelar pela questão da ciência e tecno
logia, do conhecimento, efetivamente ele terá um mecanismo de co-gestão, 
de participação no SUDS, através de instrumentos que possibilitem essa inte
gração, mantendo certo grau de autonomia que possibilite esse espaço para 
produção do conhecimento. 

Isso tem que ser discutido aqui. O SUS pressupõe o setor público, no 
sentido que estamos usando - realmente público e não privado - e o setor 
privado contratado em novas relações. Dentro dele, ao mesmo tempo permite 
o exercício completo dentro dos controles ou das normas de ética e da lei 
nacional, no exercício privado na área de saúde. Esse sistema com um único 
Ministério, com uma coordenação estadual, com a municipalização, com meca
nismos de contratação a nível de Estados e municípios do setor privado, 
com a criação do Fundo Nacional de Saúde, dos fundos estaduais e municipais 
de saúde que garantam a montagem de uma rede de fiscalização epidemio
lógica, de vigilância epidemiológica nacional, com laboratórios de referência, 
com a integração efetiva da questão da pesquisa, da ciência e da tecnologia 
na rede desse sistema, fazem o desenho do que estamos discutindo. 

É sobre isso que se tem de legislar. Temos de pensar como essa lei 
vai conseguir materializar o aprovado pela Constituinte e a imagem do SUS 
que desejamos. Acreditamos que esse debate no Simpósio vai avançar no 
sentido de que as dúvidas existentes, sejam em relação ao setor privado, 
sejam em relação à questão dos hospitais universitários, dos hospitais de 
nível terciário, possam ser equacionadas através de uma discussão que, enfren
tando as divergências, possa levar, efetivamente, a um consenso. Democracia 
é o enfrentamento sério, concreto, das divergências. E, ao discutir as divergên
cias, vamos ver qual a base social para o projeto que possa efetivamente 
ser implantado. Esperamos que esse projeto a ser implantado represente 
os interesses dos trabalhadores, das classes desprivilegiadas e da Nação brasi
leira corno um todo, e não de pequenos setores corporativos. O momento 
não é de corporação; o momento é de que cada setor ganhe a dimensão 
de um pensamento nacional, e, ao ganhar a dimensão do pensamento nacional, 
possa fazer uma lei que represente o que já está inserido na Constituição. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
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O SR. PAULO DANTAS 

De batedor 

Deputado Jofran Frejat, Presidente desta Mesa, ilustres companheiros 
participantes, co-expositores e debatedores, companheiros da área de saúde, 
Parlamentares aqui presentes, meus senhroes, minhas senhoras, devo felicitar, 
em nome dos Secretários Municipais do Brasil, a Comissão de Saúde, Previ
dência e Assistência Social desta Casa, nas pessoas dos Deputados Raimundo 
Bezerra e Geraldo Alckmin Filho, pela oportunidade demais estratégica, no 
momento dos mais oportunos, da realização de um simpósio deste nível. 
Agradeço, portanto, a possibilidade de aqui estar como debatedor, represen
tando os Secretários Municipais de Saúde do Brasil. Na verdade, os Secretários 
Municipais estarão reunidos, de 4 a 7 de junho próximos em Porto Alegre, 
realizando o seu encontro nacional, elegendo sua nova direção e também 
se posicionando de maneira mais precisa para definir suas estratégias, no 
que diz r~speito à nova lei do Sistema Único de Saúde, a Lei Orgânica do 
Sistema Unico de Saúde, a fim de que possa efetivamente corresponder às 
conquistas estabelecidas no texto constitucional, obtendo-se avanços no que 
diz respeito a sua operaeionalidade. 

De forma que alguns conceitos que eu possa aqui emitir representam 
algo colhido dos diversos encontros de Secretários Municipais de que tenho 
tido oportunidade de participar, mas também incorporam muito do nosso 
pensar, que também expressamos nesses encontros. 

Essa ressalva é importante, para que se entenda que, quando somos 
convidados a participar, muitas questões aqui emitidas podem não ser o pensa
mento de todo o movimento dos Secretários Municipais do Brasil. Tentamos 
sempre procurar buscar o ponto de maior equilíbrio nessas questões. Acredito 
que o que o companheiro Sérgio Arouca definiu, colocou, e até a manifestação 
da platéia representam muito o sentimento de todo esse conjunto de lutas 
e, ao mesmo tempo, o resultado dos avanços que estamos vivenciando nessa 
trajetória para implantação de um novo sistema de saúde, o SUDS, na atual 
fase de implantação do SUS. 

Estamos tentando dar um enfoque maior à questão da municipalização. 
E partiria, exatamente, de um argumento colocado pelo companheiro Sérgio 
Arouca, de que, na verdade, nosso entendimento de Sistema -Único de Saúde 
é o de um sistema integrado que respeita a própria configuração do Estado 
federativo, que define que o município participe, portanto, desse Estado, 
assin;i. como os Estados e a União, de forma autônoma, mas com respeito 
e integração, para se estabelecer a unidade. Da mesma forma, entendemos 
que qualquer proposta de lei que venha das bases jurídico-institucionais para 
a superação do SUDS para o SUS é para superar as formas centralizadoras 
e autoritárias que ainda são evidenciadas nessa relação do SUDS, por mais 
que tenha havido um avanço indiscutível na descentralização. Mas, nas rela-
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ções de poder, ainda a fórmula convencional tende, em alguns lugares mais, 
em outros menos, à relação de feitor. Essa relação, portanto, é um desrespeito 
ao espírito constitucional e ao espírito federativo em que o município tem 
sua autonomia. 

No que diz respeito, portanto, ao novo sistema de saúde, não só na 
seção referente ao item saúde, mas nos outros artigos da Constituição, que 
falam das competências dos Municípios e de sua relação dentro da Federação, 
fica bem claro o aspecto da integração, da complementaridade entre os diversos 
níveis, das ações comuns nos diversos níveis. Portanto, é preciso 
que o processo de descentralização corresponda, efetivamente, ao processo 
de democratização do poder. Assim, entendemos que quando se coloca a 
questão dos órgãos colegiados, quando se faz referência ao efetivo papel 
do Poder Legislativo, se o faz não só no nível federal, mas também nos 
níveis estadual e municipal. Indiscutivelmente, portanto, a democratização 
do sistema se torna muito mais viável e certamente será a base desse processo 
no nível municipal, onde o poder está mais próximo, onde estão as pessoas 
vivendo e convivendo, articulando-se, mobilizando-se e organizando-se. São 
os níveis que observamos, em que os conselhos municipais passam a ter muito 
mais poder de peso, de influência, e, inclusive, já são fatos muito mais vivos 
e concretos hoje. A democratização do poder, portanto, é algo que o Município 
vivenciará com muito mais força e vigor. 

Desta forma, concordamos com o posicionamento de Sérgio Arouca, 
no sentido de que não podemos pensar, nesta fase atual, em tentar fazer 
um relacionamento do nível municipal com o federal. Os planos de saúde 
têm que ser integrados, ou seja, os de nível municipal com o estadual e 
deste com o nacional. As relações têm que ser nesses patamares, mas com 
efetivo respeito, para que o Município também não passe a ser mero executor 
de ações, como tenho observado em alguns projetos que circulam e que 
precisam ser mais aprofundados. O nível municipal também tem papel comple
mentar no que diz respeito a normatizações técnicas, administrativas e regula
doras do sistema. O nível municipal poderá ter competências e abrangências 
e desenvovler todo um conjunto de ações nos limites das realidades diferen
ciadas que temos observado em todo o País, que possam, efetivamente, ser 
cada vez mais assumidos pelo nível municipal. Não aceitar limitações 
no sentido de tentar, a nível do modelo essencial, por exemplo, dar ao 
Município responsabilidade de assistências primárias, como também não pode
mos aceitar - porque é falsa e ilusória essa idéia - que o Município, por 
ter sofrido um processo de esvaziamento, de degradação, de destruição, não 
possa desenvolver e desempenhar com eficiência e eficácia ações concretas 
na área de saúde. É fazendo que se desenvolve. É exercitando a prática 
democrática, a prática do fazer, que se constrói um novo processo. Quaisquer 
tentativas paternalistas ou oportunistas de preservar a responsabilidade de 
repasse de recursos aos Municípios, como se a nível do município houvesse 
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a impossibilidade de bem gerir e bem operacionalizar, são a negação do 
reconhecimento de que esses processos e deficiências são gerais e de que 
só efetivamente com o princípio da integração, da cooperação mútua é que 
se pode superá-los. 

Para encerrar, enfatizo o processo da participação popular, que precisa 
ser entendido, que não se pode resumir a meros fiscalizadores ou fazedores 
de encenações de participação popular. Os mecanismos de participação popu
lar implicam efetivamente a capacidade e a possibilidade de influir ativamente 
em todos os processos do sistema de saúde, seja de planejamento, de avaliação, 
seja de fiscalização, de participação em execução de ações de saúde. 

São estes os princípios pelos quais nós nos posicionamos, enfatizando 
que nessa visão do município não estamos pensando em processo de munici
palismo que restrinja e, portanto, quebre esse espírito federativo. Entendemos 
que o sistema único tem de ser efetivamente descentralizado, que não pode 
perder o aspecto da integralidade e, portanto, essa relação entre município, 
Estados e Federação. O processo do planejamento tem de ser efetivamente 
ascendente. Outro aspecto que nos chama atenção é que, quando da elaboração 
do novo texto constitucional, apontou-se o setor público como o responsável 
pela saúde da população. Na verdade, a quaisquer alternativas ou caminhos 
que se queira colocar no texto da Lei Orgânica que levem o setor público 
a financiar o setor privado, o posicionamento do Conselho Municipal de 
Saúde é francamente contrário. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. ARYMAR FERREIRA DE BARROS 

Debatedor 

Sr. Presidente, companheiros de Mesa, Deputados, Senadores, Secre
tários de Saúde aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, inicialmente 
quero agradecer à Comissão o convite que me foi feito para participar deste 
simpósio. 

Como o tempo não permite que façamos debates, na verdade farei uma 
exposição de idéias, uma avaliação prática daquilo que sentimos nesses dois 
anos, de 1987 até a presente data, quando transitou o SUS e SUDS. Farei 
a avaliação de três maneiras. A primeira, pelo que colhi na parte técnica, 
na parte humanística, em trinta anos de exercício, num determinado tempo 
da minha vida, na área filantrópica. Nos últimos quinze anos dediquei-me 
integralmente, estudando, fazendo publicações, à área médico-hospitalar filan
trópica. A outra avaliação resulta do meu lado usuário. Como alguns dos 
senhores sabem, sou engenheiro e administrador de empresas. Fui proprietário 
de uma pequena metalúrgica, que se tornou média e hoje é uma das grandes 
empresas metalúrgicas de nosso País. Então, é um depoimento também do 
usuário. E, finalmente, é um depoimento que reflete a opinião discutida 
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e aprovada por pessoas iguais a mim, que hoje são diretoras das federações 
de misericórdias em todo o Brasil, que representam um contingente de 1.856 
entidades filantrópicas e 58% da oferta/leito do País em termos de hospitais 
gerais. 

O tema é Função, Organização e Gestão. Dentro dessas avaliações, rapi
díssimas, sobre cada tópico do tema que me foi dado falar, talvez aborde 
alguma coisa do nosso expositor. 

Função: o SUDS foi criado para ser realmente um sistema integrado, 
unificado, descentralizado, também com um comando único, e que tinha 
por finalidade ser ágil, eficiente e, no final, preparar aquilo que todos almeja
mos: a criação dos distritos sanitários, com manifestação das microrregiões, 
definindo o que deveriam ser suas ações de saúde. Esta é a função do SUDS. 
No nosso entender, isso não foi alcançado, por quê? Porque não houve a 
integração dos homens públicos quer a nível federal, com os homens públicos 
da parte estadual, quer com os próprios funcionários públicos federais, esta
duais e municipais. 

Então, ficou comprometida uma boa parte daquilo que é a razão do 
segundo ponto do tema, a organização. Comprometimento esse agravado 
pelos constantes e freqüentes atrasos no pagamento dos serviços prestados 
ao sistema. Isso criou situações irreversíveis, muitas vezes, para muitas institui
ções filantrópicas ou não. Também agravou a função e a Organização do 
SUDS. Além disso, como não houve integração entre as pessoas, o que existe 
atualmente no SUDS é uma indefinição completa a níveis federal e estadual. 
Na verdade, existe uma parafernália de ordens e orientações, que se torna 
difícil, para quem está do outro lado, saber como proceder, como agir. Tudo 
isso traz insegurança, impasse e evita que o SUS cumpra com sua grande 
finalidade. Sem dúvida alguma as Santas Casas, instituições filantrópicas do 
País, julgam que o SUS é bom e viável, mas é preciso que se resolva toda 
essa problemática aqui apontada com referência a assuntos administrativos 
e financeiros. 

Prezado Arouca, concordamos com boa parte do que V. Sa. disse, mas 
julgamos fundamental para resolver esse assunto a instituição dos conselhos 
deliberativos técnicos. 

Não com participação total. A primeira etapa tem de ser técnica, com 
a formação dos conselhos deliberativos técnicos paritários, a nível federal 
e a nível estadual, deixando que esses conselhos, depois, criem uma forma, 
nova ou igual, no que diz respeito aos Conselhos Municipais. Esse é o nosso 
entendimento prático. 

Tenho de alinhavar o raciocínio, porque o meu tempo já se esgotou. 
Peço desculpas se não ficar bem claro o que pretendia dizer. Com relação 
à organização, o sistema também falhou. Não porque ele não preste, absoluta
mente, mas porque houve distorções que não foram corrigidas no tempo 
devido - e espero que possam ser corrigidas na nova Lei Orgânica da Saúde. 
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Esses Conselhos Deliberativos são fundamentais. Os políticos não gostam, 
porque pensam que isso é perda de poder. Lutamos denodadamente em vários 
Estados, e somente em dois - e aqui vou decliná-los - os Estados do Rio 
de Janeiro e Goiás, e agora Paraná, há pouco tempo, conseguimos que as 
filantrópicas participassem da CIS. E não é da CIS que estamos falando, 
mas do Conselho Superior Técnico. 

Com relação à gestão, ela efetivamente também ficou prejudicada, porque 
é centralizada, muito abafada, muito carregada de coisas a realizar e, por 
isso, pecou, não teve as condições normais de atuação. 

Trazemos aqui - peço desculpas por estar truncando alguns raciocínios 
- também um aspecto que achamos deva constar da nova Constituição e 
que diz respeito à ética. Temos lutado, também a nível federal e estadual, 
no sentido de que nos dêem uma lei que acabe com as instituições que se 
dizem filantrópicas e não o são, as quais chamamos de "pilantrópicas". É 
chegado o momento de colocarmos na Lei da Saúde algo que nos municie 
legalmente para corrigir essas distorções. Até como prnposição que vou deixar 
para que todos ouçam, sugerimos que para que uma instrução filantrópica 
- que se insira em lei isto - seja considerada como tal, tem de preencher 
as condições normais e, mais ainda, não ter entre os seus associados com 
direito a voto mais que 10% de profissionais em exercício normal de atividade, 
que tenham ligação com a finalidade da instituição. Por que isso? Porque 
muitos profissionais da área entraram nos corpos associativos de instituições 
filantrópicas, por omissão da comunidade que se retirou da filantropia -
e é uma batalha hoje ser filantropo - e as dominam. E, hoje, alguns já 
até desfrutam dessas instituições em benefício do próprio grupo. Isso tem 
de acabar. 

Propomos também que na Lei Orgânica da Saúde, na definição de "filan
trópica" seja estabelecido que, à exceção do cargo técnico sem remuneração, 
a filantrópica não pode ter na sua diretoria nenhum profissional em exercício 
normal de atividade que tenha ligação com a finalidade dessa instituição. 
Isso também é de extrema importância, porque, hoje, presidentes, diretores, 
às vezes toda a diretoria é composta de profissionais atuando na própria 
instituição. 

Finalmente, para criar uma ética dentro do sistema filantrópico, que, 
talvez desculpem a nossa falta de modéstia seja o sistema mais importante, 
pujante, qualitativamente representativo, achamos que devem as federações 
e as confederações de misericórdias serem municiadas de um instrumento 
que lhes possibilite fiscalizar de dois em dois anos a atividade filantrópica 
da instituição, porque hoje as instituições que recebem o certificado de filantró
picas simplesmente levam anos e anos sem serem fiscalizadas nos seus obje
tivos. 

Penso que disse quase tudo. O tempo não me permite alongar minha 
exposição. Peço desculpas por ter truncado alguns raciocínios no que diz 
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respeito à nossa mensagem com relação ao SUS e ao SUDS, que consideramos, 
sem dúvida alguma, um sistema funcional, bom, viável. É preciso que os 
homens se despojem de suas vaidades e procurem trabalhar pelo nosso País. 

Muito obrigado (Palmas.) 

Sr. Presidente, eu pediria a palavra por mais alguns minutos porque 
não coloquei o nosso pensamento 

Não aceitaremos, em hipótese alguma, co-gestão. Isso será o suicídio 
do Sistema Filantrópico Brasileiro. Será como criarmos os marajás co-gestores 
da saúde. Temos vários exemplos no Brasil, em São Paulo e em vários Estados, 
de co-gestões que têm sido as mais negativas possíveis, criando-se marajás 
da saúde. 

Queria deixar também patente que a iniciativa privada tem de ter a 
sua liberdade administrativa e a sua liberdade jurídica, seja ela filantrópica, 
seja com fins lucrativos (Palmas.) 

O SR. GUILHERME RODRIGUES DA SILVA 

De batedor 

Sr. Presidente, nobre Deputado Jofran Frejat, Senhoras e Senhores, o 
Sr. Ministro da Educação, Ex-Ministro da Saúde, afirmou no seu pronuncia
mento, entre outras coisas, que os princípios norteadores da saúde, escritos 
na Constituição, representam efetiva conquista do povo brasileiro. 

Gostaria de começar minha discussão levantando alguns pontos e espero 
que eles reflitam não as minhas posições pessoais, mas aquelas da entidade 
que represento, que trata da área da formação de recursos humanos na saúde 
coletiva e, por extensão, da própria organização de serviços da saúde coletiva. 

Gostaria, então, em primeiro lugar, de fazer comentários que abrangem 
alguns aspectos políticos do que podemos considerar um avanço conseguido 
até agora. Em segundo lugar, quero acentuar alguns problemas na forma 
de organizar os meios para garantir a eficácia dessa conquista do direito 
por parte da população brasileira, ou seja, o acesso às condições de saúde 
e aos serviços de saúde. Ein terceiro lugar, farei algumas colocações pontuais 
com respeito a alguns problemas específicos abordados, destacando aqueles 
polêmicos, como o problema da interface entre a formação de recursos huma
nos e a organização social do serviço de saúde. 

Reporto-me, em primeiro lugar, a um momento em que o movimento 
sanitário se integra no movimento político mais geral. É nesse momento, 
em 1979, que o Congresso brasileiro começa a participar desse processo mais 
intensamente e que se organizam os primeiros simpósios de saúde. Com o 
processo de abertura, o movimento sindical brasileiro sai daquelas amarras 
colocadas durante o regime autoritário e ganha realmente no.vo espaço de 
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participação e interação com a organização do movimento político brasileiro, 
por intermédio de partidos legítimos que vamos ter, posteriormente, a partir 
do processo de transição. Esse é um momento decisivo, porque, a meu ver, 
marca o ponto em que passamos da tônica do discurso da fase anterior, 
no que diz respeito à participação da comunidade antes de 1964. O movimento 
sanitarista desenvolvimentista tinha um discurso e um projeto específicos, 
onde se acentuava como crise maior a da saúde da população brasileira: 
mortalidade infantil elevada, esperança de vida baixa e assim por diante. 

Passamos para um outro momento, em que agregamos uma outra crise 
ao sistema, fruto das discussões e do trabalho do chamado Movimento Sanitário 
Brasileiro. Sérgio Arouca fez menção a um dos líderes que colocou isso em 
discussão: Gentile de Mello. A crise da medicina e de sua mercantilização. 

O atual momento político coloca a problemática num nível mais amplo. 
O movimento político corporativo das organizações, das representações das 
entidades profissionais no envolvimento sanitário, passa a ter uma interação 
maior com as forças políticas nacionais. 

Neste momento o Congresso desempenha papel extremamente impor
tante. Qual a mudança substancial do discurso neste momento? Que possamos 
apontar uma outra crise, qual seja, a da organização social dos serviços. 

Até bem pouco tempo, para qualquer diagnóstico de saúde, fazia-se um 
elenco das condições de saúde, através da situa<(ãO dos indicadores. A partir 
daí passamos a privilegiar o caos existente na organização do serviço de saúde, 
sobretudo nas formas que impediam o acesso da grande massa da população 
a esses serviços, a fim de garantir uma qualidade razoável. 

Este é um momento extremamente importante. Creio que ele termina 
por meio de um processo que se iniciou em fins de 1979, quando aparece 
o primeiro grande projeto de transformação do sistema, que é o Previ Saúde 
até a VIII Conferência. É um momento de interação política bastante impor
tante e de integração dos aspectos políticos do movimento sanitário num 
movimento social mais amplo, num movimento político nacional. 

A VIII Conferência fornece um projeto. Temos também o trabalho meri
tório da Assembléia Nacional Constituinte. E, com esse projeto e outros 
alternativos, terminamos com aquilo que Carlos Sant'Anna chamou de avanço, 
de conquista do povo brasileiro, que é o texto resultado de um pacto entre 
as várias forças sociais. 

Já não tivemos na Constituinte a inscrição de princípios que norteavam 
um projeto central do próprio movimento sanitário, um processo de sociali
zação completa da organização social dos serviços. O que temos é um pacto, 
que permite a co-existência do setor privado, de um lado, com o Sistema 
Único de Saúde, de natureza pública, de outro. 

É esse o ponto de partida para o trabalho que temos pela frente, na 
atual conjuntura, ou seja, uma Lei Orgânica que estabeleça a forma de se 
organizar esse sistema público e unificado de saúde. 
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Voltaremos a discutir ainda alguns princípios gerais. Há, todavia, algumas 
questões muito importantes sobre como fazer essa unificação. Por exemplo, 
ela deve incluir todos os serviços, ou devem ficar de fora alguns serviços 
específicos? Como se fará, por exemplo, a interface com a formação de recursos 
humanos, uma vez que o Ministério da Educação comanda um setor importante 
ao nível das universidades federais? Poucos Estados têm um sistema estadual 
de formação de recursos humanos. 

Devemos colocar, na realidade, a tese de que é preciso unificar totalmente 
o sistema público de saúde, sem que, todavia, seja essa uma posição radical 
de referência à esfera de formação de recursos humanos. Isso permitirá uma 
integração efetiva com o próprio Ministério, com as Secretarias de Educação, 
em nível dos Estados, uma vez que não se trata de recursos humanos apenas 
de nível universitário, mas também de nível técnico e auxiliar. 

Entendo que, nessa concepção da forma, discutimos a problemática da 
descentralização. Isso significa a municipalização. Já vimos que existe um 
consenso, por parte da Mesa, de que não é necessária a eliminação das instân
cias intermediárias. Isso seria um absurdo, sobretudo, em algumas áreas. 
Devemos levar em conta que um meio importante para se conseguir essa 
descentralização seria a garantia de uma forma de administração financeira 
que eliminasse os famigerados convênios, que possibilitasse a manutenção 
permanente de um clientelismo centralizado e não permitisse efetivamente, 
uma eficácia maior na gestão dos serviços ao nível dos Estados e dos Municí
pios. E essa Lei Orgânica inscreveria uma forma de redistribuição dos 
recursos de nível federal para um nível estadual e desse para um nível muni
cipal, não deixando isso a mercê de convênios que têm de ser feitos pelos 
detentores do poder nesses níveis da gestão do Estado. 

A qualidade do serviço só está sendo discutida aqui em termos de raciona
lização da necessidade de hierarquizar os níveis. Isso tem muito a ver com 
o que se deve e se pode fazer quanto à formação de recursos humanos. 
Mas é necessário que se atente efetivamente para o fato de que não basta 
racionalizar, hierarquizar. É preciso que se garanta, em nível primário, em 
nível secundário, em nível terciário, uma atenção à saúde de qualidade razoável 
e que seja aceitável, de acordo com as exigências sociais do povo brasileiro, 
neste momento. 

Devemos nesta discussão tentar detalhar um pouco a forma de se fazerem 
essas coisas, destacando, portanto, a administração financeira, a fim de se 
eliminar o tipo de integração através de convênios. Precisamos estudar uma 
forma de se estabelecer uma interface entre a área de formação de recursos 
humanos, Ministérios e Secretarias, particularmente, e a gestão unificada dos 
serviços de saúde. 

É importante destacar, por exemplo, o papel do hospital universitário 
e a utilização da universidade em outros serviços da própria rede unificada 
de serviços de saúde, através de uma integração que parta da atenção primária, 
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talvez, até a com quaternárias. É preciso pensar que 
a universidade tem o direito de propor uma participação efetiva na gestão 
desse último tipo de serviço, que é o terciário com funções quaternárias. 

no momento decisivo de se fazer a Lei Orgânica. 
Ela não deve amarrar muito, porque se descentralizamos, fazendo uma lei 
muito detalhada, entramos numa contradição flagrante. Não resta aos Estados 
e eventualmente aos Municípios qualquer regulamentação. Aos primeiros, 
através de seu instrumento, a Lei Magna, a Constituição, não restará absoluta
mente nada a fazer nesse nível. 

Este é o momento decisivo para que possamos garantir que, de agora 
em diante, iremos avançar e não recuar. Que, efetivamente, o que logramos 
até agora seja um direito, uma conquista de todo o povo brasileiro. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. ANTÔNIO CELSO NUNES NASSIF 

Debatedor 

Prezado Deputado Jofran Frejat, prezado expositor, Dr. Sérgio Arouca, 
meus colegas que aqui estão debatendo, autoridades presentes, senhoras e 
senhores, quando ouvimos a exposição do Dr. Sérgio Arouca, acompanhamos 
também, mentalmente, a leitura da Carta de Natal, que foi uma posição 
político-filosófica da Associação Médica Brasileira, feita em março de 1988. 
Foi uma manifestação unânime de todas as federadas da Associação Médica, 
em que iniciávamos dizendo apoiar, enfaticamente, os objetivos da universa
lização, da hierarquização, da regionalização e da descentralização adminis
trativa, o que constitui a essência filosófica do SUDS. 

Esta introdução tem por fim, desde logo, explicitar a posição da Asso
ciação Médica Brasileira de apoio ao SUDS. Nunca estivemos contra esse 
sistema. 

Na mesma Carta de Natal colocávamos, a seguir, as denúncias sobre 
a forma como o SUDS estava sendo implantado. Eram denúncias claras, 
objetivas, com o intuito construtivo de viabilizar um sistema capaz de atender 
ao aspecto social. A Associação Médica Brasileira nunca desconheceu a exis
tência do percentual extremamente significativo da população carente e que 
não pode pagar uma consulta ou uma atenção hospitalar em caráter particular. 
Portanto, é obrigação da Associação Médica Brasileira, ao defender os inte
resses dos profissionais prestadores de serviços, também atentar para os pa
cientes. 

Propusemos, a seguir, naquela mesma Carta, algumas modificações, bus
cando um denominador comum capaz de corrigir as distorções existentes 
no SUDS, como bem o disseram os Ministros Carlos Sant'Anna e Jáder 
Barbalho, na exposição inicial. Lamentavelmente, não é esse o SUDS que 
estamos tendo hoje. Desejaríamos um outro SUDS, que realmente cumprisse 
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seus princípios filosóficos e se constituísse numa política de saúde capaz de 
atender aos anseios da população carente. 

Não é isto que temos, e por que razão? Esta tem que ser dita claramente, 
e vamos fazê-lo agora: inicialmente, o SUDS foi implantado sem uma progra
mação adequada. Houve, sem dúvida alguma, critérios político-partidários 
influindo tanto na distribuição de rendas quanto na própria receita. E não 
fomos nós, os profissionais da área da saúde, que reivindicamos a isonomia 
salarial. Foi prometido pelo próprio sistema, e não a temos, até agora, o 
que se reflete, diretamente, na qualidade da assistência médica. 

Não adianta fazer um sistema unificado de saúde sem qualidade. O que 
a população carente, hoje, espera, ao buscar um serviço público de saúde, 
é ser bem atendida. É isto o que a população deseja. A ela não interessa 
quem paga a conta. Nesse sentido, estamos lutando juntamente com os demais 
segmentos que também assim pensam. A Associação Médica Brasileira alinha
se a esse contexto. 

Concordarmos com o Dr. Sérgio Arouca quando fala que o sistema não 
dá conta. Realmente, não está dando conta das incumbências recebidas. É 
importante termos autocrítica, como órgão associativo fiscalizador dos serviços 
profissionais. Também o poder público tem de ter esse sentido de autocrítica 
para descobrir as falhas e corrigi-las, porque o sistema tem de dar certo. 

Ouvimos o Dr. Sérgio Arouca falar sobre controle social e participação 
dos usuários. Lembramos que essa também era uma reivindicação da Asso
ciação Médica Brasileira, no sentido de que todos os Estados tivessem um 
Conselho Estadual de Saúde com a participação paritária de usuários, presta
dores de serviços e do poder público, que verificassem os problemas, as distor
ções, e lá mesmo, no Estado, pudessem ser denunciadas e corrigidas as irregula
ridades, garantindo o bom funcionamento do sistema. Por que temer um 
Conselho Estadual de Saúde, se houver sinceridade de propósitos? (Palmas.) 

Também ouvimos falar sobre a ética nas ações de saúde. Isto muito 
nos preocupa. Vivemos, hoje, uma situação de limitação dos recursos do 
poder público. Este Simpósio eventualmente poderá encontrar o caminho 
de fazer com que o serviço público obtenha a qualidade necessária. Mas, 
enquanto isso não ocorre, convivemos com limitações na capacidade de realizar 
determinado trabalho, o que leva o poder público a recorrer à rede privada. 
A questão da ética, levantada pelo Dr. Sérgio Arouca, vem exatamente ao 
encontro do princípio defendido pela Associação Médica Brasileira na Consti
tuinte no sentido de uma composição inteligente do texto constitucional, com 
o poder público e a iniciativa privada entrosando-se harmonicamente para 
executar o serviço de saúde pública neste País. 

Não se pode esquecer a participação da iniciativa privada, da medicina 
liberal. Defendemos o exercício da medicina liberal. Esta é uma posição 
que deixamos clara e patente durante todo o tempo. Vejam V. Exª' que 
até hoje não temos prioridade para a área da saúde. É hora de este Simpósio, 
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no decurso desses dias, definir uma política prioritária de saúde neste País. 
O que vemos, é um discurso diferente da prática. 

Ouvimos a do com relação à reforma universitária 
e a sua proposta a Nossa preocupação vai mais longe: o que mais 
nos preocupa, hoje, é a das escolas médicas, no País, e a qualidade 
do ensino superior, que está completamente deteriorado. Preocupamo-nos 
com a incúria de determinados setores, que brincam de fazer escolas de médi
cos. Recentemente, à de número 79 neste País, em desobediência 
ao decreto presidencial, que proibia a formação de um curso de medicina: 
em Alfenas, cidade no Estado de Minas Gerais, sem condições de ter uma 
faculdade de medicina, implantou-se uma faculdade de medicina com oitenta 
vagas, onde nenhum dos dois professores é médico. (Risos.) Ficamos, realmen
te, preocupados. Propositadamente, omiti a profissão dos dois. 

Então, Dr. Arouca, estamos preocupados, com a formação do médi-
co, com a proliferação de escolas médicas de baixa qualidade. Estamos lutando, 
.iunto com outros segmentos de categorias profissionais, para que não se possa 
formar livremente cursos superiores neste País. 

Gostaria de encerrar a minha exposição, já que meu tempo está esgotado, 
dizendo que sempre fomos favoráveis à discussão democrática das divergên
cias. Aqueles que acompanham nossa vida associativa e nos conhecem sabem 
que somos pela discussão frente à frente, mesmo que os pontos de vista 
sejam divergentes, pois é exatamente através da divergência que poderemos 
encontrar solução para os problemas que angustiam nosso País. 

A mensagem da Associação Médica Brasileira é no sentido de que todos 
os participantes deste simpósio deixem de lado os aspectos pessoais e até 
políticos p,ara, através de suas divergências, encontrarem a melhor solução 
para os problemas da área de saúde em nosso País. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. JORGE LORENZETTI 

De batedor 

Em nome da Central Única dos Trabalhadores, queremos cumprimentar 
todos os presentes, a que conosco faz esse trabalho, e justificar a 
ausência do companheiro Jair Meneghelli, cuja ausência, parece-nos, todos 
podem compreender, em decorrência da conjuntura que no momento atra
vessa. 

Lamentamos só dispor de dez minutos para nossa exposição. Tentaremos 
destacar alguns pontos que, do ponto de vista da Central Única dos Trabalha-
dores, são centrais na da de saúde. 

Já foi dito e todos os que participamos deste plenário sabemos 
muito bem-que as ações de saúde, os serviços de saúde são muito importantes 
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para a promoção, proteção e recuperação da saúde. No entanto, o que deter
mina a condição da saúde são as condições de vida das pessoas. A Central 
Única dos Trabalhadores, os trabalhadores e os sindicatos têm desenvolvido 
um trabalho, dentro dessa conjuntura recente, no sentido de resistir a uma 
política ainda mais agravadora das condições de vida dos maio
ria da população brasileira. A ação sindical que a CUT tem desenvolvido 
na defesa de empregos e salários, da reforma agrária, da liberdade e 
sindicais - historicamente, as principais bandeiras da classe trabalhadora 
- representa uma luta direta por melhores condições de saúde para o País. 
Infelizmente, sabemos muito bem que essas duas -tanto as condições 
de vida dos trabalhadores quanto os de saúde, as ações de saúde 
- vão muito mal em nosso País. Não precisamos, neste curto espaço de 
tempo, repetir dados, sobre os quais estamos cansados de falar, que compro-
vem a deterioração das condições de vida, de um e a qualidade 
de atendimento das necessidades de saúde da de outro. 

É nesse contexto que a Central Única dos Trabalhadores tem 
sua ação, buscando reverter o quadro de deterioração das condições de 
combatendo a política econômica criminosa que vivemos que procura 
combater a inflação através da do arrocho salarial e da destruição 
dos serviços públicos, com o de pagar uma dívida externa 
como bem sabemos, muitas vezes já paga, imoral e absurda. 

Além disso, temos também na de intervir na defini-
ção das políticas sociais deste em razão da necessidade, de uma vez 
por todas, de se resgatar essa enorme dívida social que bem conhecemos. 
Neste sentido, uma série de medidas temos estruturando 
criando institutos e departamentos para trabalharem na área da 
saúde. 

A Central Única compareceu à VIII Conferência Nacional de Saúde 
com uma diretriz muito clara no sentido de buscar ~r'~"''~r1 
nesse modelo de saúde que aí está -
que sabemos não ser organizado nem estar voltado para o atendimento das 
reais necessidades de saúde da população brasileira. já 
época - e continuamos implementando medidas nessa 
se tivesse um verdadeiro sistema único de saúde neste 
zado a partir das necessidades de saúde da se uma 
verdadeira reforma sanitária, não essas medidas racionalizadoras que temos 
visto serem aplicadas. 

Nessa perspectiva é que a Central Única tem também desenvolvido uma 
política com seus sindicatos não só para que se avançar na luta reivindi-
catória econômica, mas também em outras como uma de 
saúde para a classe trabalhadora, que sabemos ser uma neste 
haja vista o número de acidentes do trabalho e das mortes no trabalho. Dados 
recentes da Usiminas e de São Bernardo bem demonstram a disso. 
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Todos sabemos que a Constituição ora em vigor ficou longe de atender 
minimamente às reivindicações, às aspirações básicas dos trabalhadores. Não 
só ficou muito longe, mas as conquistas que tivemos estão sendo distorcidas 
ou de difícil aplicação na prática. Estão aí as mortes de três operários, em 
Volta Redonda, assassinados pelo Exército, quando lutavam pela aplicação 
de um direito constitucional: as seis horas de trabalho. (Palmas.) Estamos 
assistindo, agora, a uma tentativa clara de reverter aquela que foi, talvez, 
a principal, do ponto de vista dos trabalhadores, nesta Constituição, que 
é o direito de greve. (Palmas.) Chegou a esta Casa uma medida provisória 
enviada pelo Presidente que representa um retrocesso nesse avanço, 
que, mais que um direito, a própria liberdade dos trabalhadores. 

Não se pode pensar em saúde, em condições dignas de vida, sem levantar 
essas questões. Por isso, esperamos que esta Casa repudie, rejeite, integral
mente, essa medida provisória e garanta o direito constitucional do pleno 
direito ao exercício da greve. Esperamos que este simpósio contribua para 
que a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde de fato estabeleça as bases 
de uma verdadeira reforma sanitária em nosso País, de uma transformação 
do modelo de saúde que está aí. Caso contrário, aprofundar-se-á a distância, 
cada vez mais ampla hoje, entre a teoria e a prática, entre o discurso e 
a realidade. 

A Central Única dos Trabalhadores sempre defendeu os princípios que 
norteiam o SUDS. Constatamos aquilo em que ele, na verdade, se constituiu. 
Precisamos, de fato, tomar medidas concretas, que passam pela decisão política 
de se buscarem as bases da verdadeira reforma sanitária. Queremos destacar, 
nesta oportunidade, as propostas que a CUT traz para este simpósio, de 
alguns elementos centrais para estabelecer as bases de uma política de avanço 
no sistema orgânico de saúde. 

O primeiro elemento é que consideramos que só vai existir um verdadeiro 
sistema único, organizado sob os princípios com os quais todos estamos de 
acordo, quando esse sistema único for público, quando for controlado e gerido 
pelo conjunto da população, ou seja, pelos usuários do mesmo. É preciso 
abrirmos uma discussão muito franca, aqui, pois achar que a rede privada, 
enquanto componente do sistema único, confunde-se com o sistema único 
é um equívoco. 

Não queremos negar à iniciativa privada na área da saúde o direito de 
existir. Queremos dizer é que um sistema único, dentro dessa perspectiva, 
tem de ser público. Defendemos que na Lei Orgânica se estabeleça um prazo 
para que a rede de serviços públicos seja suficiente e adequada para atender, 
com todos esses princípios, ao conjunto da população brasileira, e que esse 
prazo seja de cinco anos. 

Também propomos que haja verdadeira participação popular, que não 
inventemos mais um discurso de participação popular, sem que se criem, 
de fato, mecanismos capazes de efetivar essa participação popular. Por isso, 
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propomos a criação de conselhos 
em todos os níveis desse sistema único, 
participem os usuários, os trabalhadores da área de saúde e os 
de serviços. Defendemos que essa fórmula de compor esses conselhos -
como instâncias máximas, em todos os 
é a forma de se poder viabilizar a 
promovendo com isso uma verdadeira 

Finalmente, consideramos ser uma questão central uma reforma sanitária 
verdadeira. Veja-se a questão dos recursos urbanos. Todos sabemos que o 
SUDS apresenta medidas tímidas em relação aos recursos humanos, mas, 
mesmo assim, nenhuma delas foi implementada. assistimos 
a retrocessos em vários lugares: onde os trabalhadores elegiam os dirigentes, 
onde havia a participação efetiva, voltou a nomeação, o c!ientelismo. 

É preciso reconhecer que, sem uma preocupação central com os recursos 
humanos, não estamos falando de outra senão de uma reforma sanitária. 
Precisamos romper com essa dicotomia: uma grande especialização, de um 
lado, e uma massa de trabalhadores de outro, cuja conse-
qüência, em termos de resultado e de do atendimento, só 
ser essa. É preciso que haja uma política efetiva de 
plano único de carreira a nível nacional. Isto é o que defendemos. 
Só um plano de carreira a nível vai a base da eqüidade 
e da isonomia, antigas aspirações dos diversos níveis. Sem isso não vamos 
implementar mudanças efetivas. 

Defendemos, a jornada máxima de trinta horas como sendo 
a adequada para quem trabalha diretamente na assistência à população e 
o incentivo à dedicação exclusiva. E, coerentes com esses com 
os quais todos dizemos estar de acordo, defendemos a democratização do 
setor saúde. E essa deve passar de todos 
os cargos de direção através de direta. É 
sejam de confiança dos usuários 
confiança dos de apenas da assessoria 
central. Somente assim, conseguiremos as bases para o avanço nessas 

Queremos, também, que o Sistema de Saúde assuma 
as ações no campo da saúde dos para que diminua essa mancha 
negra de sangue, que é o dia-a-dia do trabalhador neste País. 

Para encerrar, queremos dizer que, ao contrário do que disse o Ministro 
Carlos Sant'Anna, infelizmente, nossa luta como um direito de 
todos e um dever do Estado, continua muito distante de seu 

que este simpósio avance nessa 
Muito obrigado. (Palmas.) 
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INTERPELANTES 

- Deputado Jofran Frejat, Coordenador 
- Sr. Paulo Dantas, Interpelador 
- Sr. Guilherme Rodrigues da Silva, Interpelador 
- Sr. Antônio Celso Nunes Nassif, Interpelador 
- Sr. Jorge Lorenzetti, Interpelador 
- Sr. Sérgio Arouca, Expositor 
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O SR. DEPUTADO JOFRAN FREJAT 

Coordenador 

Agradeço ao Sr. Jorge Lorenzetti por sua participação. Passemos à fase 
final dos debates. Cada um dos participantes poderá utilizar-se do microfone 
para, em um minuto, apresentar sua questão ao expositor, Prof. Sérgio Arouca. 

O SR. PAULO DANTAS 

Interpelador 

Indago do expositor Sérgio Arouca - e S. S" pode escolher urna delas 
se o tempo não for suficiente - mais três questões. Primeira qual o 
seu posicionamento quanto às atribuições municipais no Sistema Único 
de Saúde? Segunda, qual a estratégia capaz de superar o iminente estrangu
lamento financeiro do SUDS, no momento em que a Previdência Social está 
começando a apresentar problemas de caixa? Há saídas, dentro do atual 
modelo de desenvolvimento político-econômico dependente, com a sangria 
das nossas riquezas, para o pagamento do serviço da dívida externa? Terceira, 
qual o seu entendimento sobre a proposta do projeto de lei do Ministério 
da Saúde, que, em seu art. 22, abre a possibilidade de financiamento através 
de recursos públicos para o setor privado? Não fere isso o princípio constitu
cional que veda essa possibilidade? 

O SR. COORDENADOR (Deputado Jofran Frejat) - Por sugestão 
do expositor, vamos acumular todas as questões, levando em conta eventual 
coincidência de questões. A seguir, S. S" fará sua exposição. 

O SR. GUILHERME RODRIGUES DA SILVA 

Interpelador 

Uma pergunta referente à questão da democratização. 
Tem-se dado ênfase a que o processo de controle social seja feito, priorita

riamente, através dos conselhos. Por outro lado, tem-se criticado a eficácia 
desse instrumento, sobretudo no nível municipal, em razão de uma tendência 
à cooptação de seus membros pelo poder, principalmente em municípios meno-
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res. Por outro lado, alguns setores da sociedade têm defendido outros meca
nismos, tal como a eleição direta. Isso foi colocado, há pouco, pelo Sr. Jorge 
Lorenzetti, como sendo uma das propostas da CUT. Gostaria que o Prof. 
Sérgio Arouca comentasse rapidamente esses dois aspectos. 

O SR. ANTÔNIO CELSO NUNES NASSIF 

Interpelador 

Dr. Sérgio Arouca, procurei limitar-me a comentar sua exposição. Afinal 
de contas, seria esta a nossa participação. Mas quero fazer uma pergunta; 
na verdade, trata-se mais de uma colocação baseada no que disse o Ministro 
Carlos Sant' Anna, na sua exposição final, e que praticamente representa 
nossa posição em relação ao SUDS. 

Pergunto: Dentro do enfoque dado pelo Ministro da Educação - o 
texto da saúde foi discutido detalhadamente e participamos dessa discussão, 
artigo por artigo -, qual é sua opinião com relação ao texto da Lei Orgânica 
que está sendo gerado? Deve ser, como disse o Ministro, harmônico com 
o texto, ou pretende mudar alguma coisa? Como V. Sª entenderia essa questão? 
A posição da Associação Médica Brasileira encaixa-se exatamente ao que 
foi dito pelo Ministro da Educação: a Lei Orgânica deve ser harmônica com 
o texto e em nada modificá-lo. 

O SR. JORGE LORENZETTI 

Interpelador 

Gostaria de perguntar ao Dr. Sérgio Arouca, com respeito à Lei Orgânica, 
como vê a questão da ampliação da rede pública e a proposta de um prazo 
para que a rede pública seja suficiente para atender ao conjunto da população. 

O SR. SÉRGIO AROUCA 

Expositor 

Tentarei ser o mais sintético possível. 
Entendo que o município, na medida dos seus recursos, deve tornar-se 

autônomo quanto à prestação dos serviços. Se o município puder, conforme 
o seu nível de desenvolvimento, montar uma rede que dê conta da atenção 
primária, secundária e terciária, deve fazê-lo, sem sombra de dúvida, dentro 
da mesma idéia de que o distrito sanitário deve caminhar, na medida de 
sua possibilidade, para garantir, no máximo possível, a solução dos problemas 
da saúde. O limite para isso parece-me ser aquele da possibilidade de desenvol
vimento de cada município. Da mesma forma, os municípios que não tiverem 
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condições de executar isso devem trabalhar a nível regional ou em conglome
rados. A idéia é caminhar para que a resolução dos problemas seja, o mais 
possível, executada a nível municipal, sem que o paciente tenha de sair de 
lá. 

Há três questões fundamentais sem cujo equacionamento nada poderemos 
resolver: se o Brasil não retomar seu desenvolvimento econômico e continuar 
seguindo o atual modelo recessivo e perverso, se continuar sendo exportador 
de capital e se o Estado privado 'continuar prisioneiro da ciranda financeira, 
não haverá solução para este País. em outras palavras, é bobagem imaginarmos 
que resolveremos os problemas de saúde, educação, ciência e tecnologia, 
nas condições atuais, porque não vamos resolver nada. Esses três pilares 
são fundamentais para que possamos pensar em um país novo. (Palmas.) 

É evidente que há dinheiro mal gasto. Quando examinamos o orçamento 
nacional, mesmo com o pouco dinheiro disponível, percebemos que se estão 
fazendo bobagens. Está-se aplicando em projetos paralelos de energia nuclear, 
em desenvolvimento de submarinos atômicos etc. Veja-se a construção da 
Norte-Sul. Seria importante saber se é ou não prioritária neste momento. 
Há que se fazer uma revisão do orçamento nacional. O orçamento deve 
respeitar as prioridades definidas pelo Congresso Nacional e não o contrário, 
como vem ocorrendo: decide-se apoiar a ciência e a tecnologia e extingue-se 
o Ministério da Ciência e Tecnologia; decide-se buscar pesquisadores no exte
rior, mas a contratação de pesquisadores no exterior é proibida! É preciso 
que haja coerência entre o discurso e a prática, para que possa haver uma 
retomada de dignidade. 

Aproveito para cumprimentar o Sr. Arymar Ferreira de Barros por sua 
posição no sentido de se verificarem quais são as entidades beneficentes. 
Tudo isso faz parte desse movimento de restauração da dignidade nacional. 
Precisamos acabar com essa estória da "Lei de Gérson". O Brasil está funcio
nando na ordem inversa da lógica da verdade, quer dizer, se o "Bateau 
Mouche" afunda, o responsável é o afogado; se alguém é assassinado, o 
responsável é o próprio assassinado; a estuprada é responsável pelo estupro; 
e o corrupto defende-se, dizendo que quem o acusou é que é corrupto. Urge, 
realmente, fortalecer esse movimento de luta pela dignidade, fazendo uma 
revisão completa, em todos os níveis. 

Não sou a favor de eleições diretas em todos os níveis - trata-se de 
uma posição minha. Fundamentalmente, estamos trabalhando para fazer, nes
te País, uma composição entre democracia de massas e democracia represen
tativa. Nesta última, elegem-se deputados, prefeitos e governadores, que têm 
responsabilidade pela gestão do bem público, num Estado público, em todos 
os níveis. Não apenas o Governo federal· foi privatizado; também o foram 
os Governos estaduais e municipais. Precisamos, então, retomar o Estado 
público, elegendo p~ssoas, as mais competentes possíveis, para dirigirem a 
máquina pública. Istó é a democracia representativa, que não pode ser subordi-
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nada a uma outra lógica, à lógica da democracia de massas. Nesta, as entidades, 
os sindicatos, as associações de moradores etc., têm de estar engajados na 
luta política, buscando a transformação da sociedade e obtendo, pela pressão, 
programas e prioridades. Mas a democracia de massas não deve passar a 
ser a gestora da administração. Não concordo com isto. Penso que esse assunto 
deve, realmente, passar por um debate. Por exemplo, se eu fosse pensar 
na eleição de um diretor de hospital, jamais a deixaria a cargo dos funcionários 
do hospital, para não incentivar o corporativismo. Sou contra o corporativismo! 
Se tiver de haver eleição, que esteja a cargo da comunidade atingida por 
aquele hospital. A isso sou favorável. Que os usuários, e não os funcionários, 
elejam o diretor daquele hospital. Os funcionários têm de estar a serviço 
da população a que atendem e não do seu corporativismo interno. (Palmas) 

Sem sombra de dúvidas, Dr. Nassif, estou plenamente de acordo com 
o que disse: a lei tem de estar subordinada à Constituição, deve ser harmônica 
com a Constituição. Acho que devemos estar vigilantes para que não aconteça 
nenhum retrocesso, nem a esse nível, nem ao nível das Constituições estaduais 
e das Leis Orgânicas dos Municípios. Estas podem ter alguma margem de 
criatividade, mas, fundamentalmente, têm de obedecer à Carta Magna deste 
País e ser harmônicas. Quanto a isso devemos estar vigilantes. 

Quanto a divergências, creio que são fundamentais e que deve haver 
clareza quanto a elas. Não estamos defendendo a estatização do setor privado; 
o que defendemos, na Assembléia Nacional Constituinte, e continuamos a 
defender, é um setor público competente, de natureza pública, que subordina 
a si o setor privado. Que o setor privado por ele contratado seja controlado, 
auditado e obedeça a critérios de qualidade determinados pelo setor público. 
Não concordamos em que os recursos públicos sejam investidos no setor 
privado. Não estamos de acordo com isso. Achamos que os investimentos, 
no setor privado, devem ser privados, devem correr risco. Por isso o setor 
é privado e empresarial. (Palmas.) Em outras palavras, não pode ser subsi
diado; o Estado tem de voltar a ser público. Para que possa ser público, 
tem de parar de subsidiar o setor privado. Para poder investir em educação, 
saúde, ciência e tecnologia, tem de cortar o subsídio ao trigo, o subsídio 
à exportação etc. Na verdade, o empresário brasileiro está mal acostumado. 
Se há crise política, as classes dominantes chamam o Exército; se há crise 
financeira, chamam o Estado para pagar. Não pode ser assim. Tem de fazer 
o investimento e correr o risco. O dinheiro do setor públiw deve ser investido 
na ampliação de sua rede, de uma rede competente. Acredito que se o setor 
privado tiver de acabar, não será por decreto, mas pela expansão de um 
setor público competente. Então, acabará naturalmente. E se for necessário, 
manter-se-á, mas subordinado à lógica do setor público. 

Agora que já expus minhas divergências, vou abordar as concordâncias. 
Elas existem quanto à questão da política de recursos humanos, quanto à 
coerência na sua implantação e quanto à questão da saúde do trabalhador, 
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que sempre foi subordinada à ótica do patrão e não à do próprio trabalhador. 
Estes são os pontos fundamentais para a organização de um Sistema Único 
de Saúde. Devemos, realmente, examinar a fundo a questão da isonomia. 
A entrada para o serviço público deve ser regulada por concurso e por carreiras, 
incentivando-se o tempo integral, eliminando-se as acumulações indevidas. 
Nada de contratar por quatro horas de serviço e trabalhar trinta minutos. 
Tudo isto tem de acabar. Precisamos fazer cumprir a Constituição. 

O dramático neste momento é, por exemplo, querer regulamentar o 
direito à maternidade, como se, além do fato de a mulher estar grávida e 
dar à luz o filho, fosse necessária alguma regulamentação para ter direito 
à maternidade. Da mesma forma, autonomia universitária é autonomia univer
sitária - não tem que se prestar contas. E quem deve regulamentar a ação 
sindical são os próprios trabalhadores; são eles que devem fazer o pacto 
do controle e da regulamentação da lei de greve, numa assembléia constituída 
por trabalhadores e não por outros. Isso não tem cabimento. 

Acredito ser este o caminho pelo qual conseguiremos crescer, dentro 
da idéia de que se o serviço é essencial, o salário não pode ser supérfluo. 
Para serviços essenciais, salários essenciais. (Palmas.) 

ENCERRAMENTO 

O SR. DEPUTADO JOFRAN FREJAT 

Coordenador 

Senhoras e Senhores, tivemos uma manhã muito agradável; ouvimos 
opiniões que, no meu entender, não são conflitantes, porque concordam quan
to ao principal. As divergências são pequenas, acessórias. 

Aparentemente, o Serviço Unificado de Saúde veio para ficar. Cabe 
a nós, interessados na área de saúde, havendo decidido que isto é o melhor 
e o que satisfaz à população brasileira, emprestar o nosso esforço e a nossa 
solidariedade para que tenhamos um Serviço Único de Saúde eficiente, eficaz 
e capaz de dar solução a todos esses problemas. 

Gostaria de chamar a atenção de V. Exªs para um aspecto importante, 
levantado pelo Prof. Sérgio Arouca: trata-se da compatibilização do setor 
público com o setor privado. Numa das justificativas de emenda que apresentei 
à Constituição, dizia que o serviço privado, neste País, tem provocado dores 
de cabeça ao serviço público. Isso é verdade, mas, seguramente, a amputação 
não é o melhor remédio para dor de cabeça. Há outros mais eficientes. Já 
que estamos com espírito aberto à criação de uma nova lei, é preciso que 
nos sentemos, sem antagonismos - porque a pedagogia do conflito é muito 
dolorosa, muito dolorosa - e comecemos a trabalhar juntos, dentro de uma 
proposição que satisfaça à sociedade brasileira e não àqueles que pretendem, 
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de um lado, estatizar tudo ou àqueles que, de outro lado, pretendem tudo 
privatizar. Cabe-nos, a nós, que trabalhamos no serviço público, transformar 
os serviços públicos em serviços de excelência, com isso criando as condições 
para que o setor privado se retraia, onde não interessar a sua existência, 
mas não simplesmente mantendo um conflito permanente entre esses setores. 
Isto me lembra muito uma imagem que aprendi quando estudante de medicina: 
a menina, quando recebe urna boneca, passa a considerá-la o bem maior 
de sua vida; com o passar do tempo, essa criança, para conhecer a boneca 
em profundidade, arranca-lhe os braços, a cabeça, as perninhas, e a boneca 
vai-se esfacelando. Não permitamos, portanto, que para chegar ao âmago 
da questão, tenhamos que esfacelar o bem maior, que é a liberdade de expres
são que conquistamos. 

Muito obrigado.(Palmas.) 
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ABERTURA 

MESA-REDONDA: SUS 
FINANCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS 

- Deputado Raimundo Bezerra, Presidente 
- Deputada Abigail Feitosa, Coordenadora 

PALESTRAS 
- Senador Almir Gabriel, Expositor 
- Sr. Ésio Cordeiro, Expositor 
- Sr. Roberto Chabo, De batedor 
- Sr. Carlos Eduardo Ferreira, De batedor 
- Sr. Antenor Ferrari, Debatedor. 
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ABERTURA 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO BEZERRA 

Presidente 

Damos início ao VI Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, que 
tem como tema Sistema Único de Saúde, Financiamento e Recursos Humanos, 
sob a coordenadoria da Deputada Abigail Feitosa. Como expositores ouvire
mos o Senador Almir Gabriel e o Dr. Ézio Cordeiro, Professor do Instituto 
de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro; como debate
dores estão inscritos Dr. Roberto Chabo, Presidente da Federação Nacional 
dos Médicos, Dr. Carlos Eduardo Ferreira, Presidente da Federação Brasileira 
dos Hospitais, Dr. Antenor Ferrari, Presidente do Conselho Nacional de 
Secretários Estaduais de Saúde - Conases. Convido os nominados para com
porem a Mesa dos trabalhos. 

Passo a presidência dos trabalhos à coordenadora, Deputada Abigail 
Feitosa. 

A SRA. DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA 

Coordenadora 

Dando prosseguimento aos trabalhos iniciados ontem, hoje debateremos 
a questão do financiamento de recursos humanos. O Dr. Sérgio Arouca lem
brou, ontem, que a questão da decisão política de investir na saúde passa 
pelo financiamento. A porcentagem do Orçamento da União destinada aos 
investimentos na saúde mostra claramente não ser o setor uma prioridade 
nas metas governamentais. 

Apresentei emenda que estabelece que 12% do Orçamento da União 
devem ser aplicados na saúde, mas os Deputados da área econômica não 
o aceitaram, não quiseram amarrar o Orçamento da Nação, e a proposição 
não passou na negociação. 

Estive recentemente em Cuba e fiquei impressionada com o volume de 
recursos que aquele país coloca à disposição da saúde, possibilitando que 
o pessoal que trabalha no setor tenha treinamento continuado. Há investi
mentos voltados para recursos humanos todo o tempo; investe-se na criança 
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desde a construção de creches. Quanto aos equipamentos hospitalares, estes 
permitem que programas de saúde, como por exemplo o programa do Médico 
da Família, mantenham o índice de mortalidade em 11/1.000, enquanto que 
no Brasil, ao se encerrar o século XX, ainda temos um índice de mortalidade 
de 68/1.000. Só estes indicadores já mostram a diferença entre os dois países. 
E não falamos apenas dos tratamentos das doenças, mas de todo o aspecto 
social em que se investe para se chegar a esses índices. Essa diferença deixa 
evidente o desinteresse com o social que há no Brasil. Este é exatamente 
o motivo da nossa luta. Por isso, quero prestigiar todo esse esforço que está 
sendo feito para que haja uma decisão política que mude esse quadro. 

PALESTRAS 

O SR. SENADOR ALMlR GABRIEL 

Expositor 

Nobre Deputada Abigai! Feitosa, prezados companheiros desta Mesa, 
em primeiro lugar, minhas palavras de agradecimento pelo convite para 
cipar desta mesa-redonda. Em segundo lugar, quero manifestar que a minha 
exposição pretende, de maneira bem rápida, localizar a situação brasileira 
dentro da situação mundial assim como a questão de seguridade social e 
da saúde dentro do contexto brasileiro. 

Não tenho qualquer pretensão de fazer recomendações específicas e ter 
indicadores definitivos, mas admito a hipótese de que podemos trazer pelo 
menos alguns pontos para servir de diretriz a ser adotada pelo conjunto da 
sociedade brasileira nos próximos dez anos. 

Todos sabem que a palavra seguridáde social foi adotada, dentro da Consti
tuição, tendo a clareza de que representava um espanholismo que, na verdade, 
não tinha o mesmo significado que a seguridade social possa ter nos países 
de língua espanhola e nos países de outra língua, como por exemplo os euro
peus, entre outros. Então, todas as vezes em que analisássemos os gastos 
com seguridade social em relação àquilo que estamos prevendo deva ser o 
gasto social do Brasil com seguridade, certamente teríamos de ter um nível 
de detalhamento extraordinário para dar total segurança a essas estatísticas 
e, seria impossível, num curto prazo de tempo, se ter esses números com 
absoluta exatidão. Creio, no entanto, que esta dificuldade não chega a preju
dicar uma condição, a meu ver, essencial: segundo essa concepção - mais 
larga ou mais estreita - o que a sociedade daquele está realmente interes
sada em despender de seus próprios recursos. nesse aspecto, reitero algumas 
colocações que tenho feito sistematicamente em várias palestras. Todas as 
vezes em que se coloca o Brasil como oitava potência industrial mundial, 
fico pensando quantas vezes cada um de nós é capaz de pensar qual o grau 
dessa oitava posição entre os países industriais do mundo. E faço questão 
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de colocar que fomos capazes de, em 20 anos, passar de um Produto 
Interno Bruto de 80 bilhões de dólares para em torno de 330 bilhões 
de dólares, e 380 bilhões de dólares, outros, tirando 
o que se chama tivemos esse crescimento 

ou quase se refere a dados como os 
tes: Produto Interno Bruto dos Estados Unidos - 4 461 bilhões 
de do - 2 119 bilhões de dólares; da Alemanha 
- 1 Grã-Bretanha - 609 bilhões de dólares; 
França - 877 bilhões de Itália - 743 bilhões de dólares. A Espanha 

encontra-se em intermediária. Mas o que quero colocar 
é que, na todas as vezes em que nos referimos ao Brasil como 
8ª potência industrial do devemos lembrar que somos a 8ª potência, 
mas com um PIB de 380 bilhões de quando a 1 º, que são os Estados 
Unidos, possuem um PIB em torno de 4 trilhões de dólares. 

O que queremos colocar é que não podemos, de maneira 
alguma, ao estudar a legislação de vista que esta 
legislação vai caber num tempo em que realmente começa a ser retomada 
a da economia mundial, o que vai acontecer exatamente num mo
mento em que os países menos desenvolvidos estão submetidos a uma situação 
dramática relativamente às questões dos seus endividamentos. Isto é, os países 
do Primeiro Mundo tenderão a crescer os seus Produtos Internos Brutos, 

que os países do Terceiro Mundo terão suas condições econômico
financeiras pioradas durante esses próximos anos. Creio que a situação brasi
leira não pode, de maneira alguma, deixar de ser analisada segundo uma 
visão que também me parece significativa. Nenhum de nós pode perder de 
vista que um só rasga a sua Constituição e faz uma nova no momento 
em que as crises institucional, econômica, social e política o levam a fazê-lo. 
Então, estamos exatamente no trânsito dessa fase de uma crise para passar 
para a outra fase que está sendo construída agora. Qualquer que seja a pessoa 
com esperança de regularidade total, quer do nível político, quer do plano 
econômico, quer do plano social, quer do plano institucional, ou está fazendo 
fantasia, ou está completamente fora da realidade. Então, é absolutamente 
indispensável que tenhamos em conta que, ao sair do momento constituinte 
e começar a construir a lei subconstítucional, estamos fazendo-o exatamente 
numa época de efervescência nacional, que nos pode levar a fazer uma legisla
ção mais ou menos duradoura, abrangente, de acordo com as possibilidades 
políticas que aquele próprio grupo pode deter. Fora disso, poderemos fazer 
uma legislação que chegue a ter uma abrangência tamanha que, ao invés 
de se adaptar às próprias condições de vida da nacionalidade, rapidamente 
se esgotará e não terá de prover, com balizamento legal, aquilo 
que deva ser o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento daquelas ações. 

Outro aspecto que me parece e que nenhum de nós pode 
tirar da cabeca_ é a existência de pelo menos três brasis. Não vou aqui, 
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de forma alguma, deter-me em porque são de 
e, como tal, tenho certeza absoluta de que todos estão absolutamente a par 
de índices de mortalidade infantil, de analfabetismo etc. Mas é 
colocarmos que o Brasil da miséria existe no nosso interior 
e na das no Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte. O 
Brasil da riqueza está sobretudo no Sul e Sudeste. O Brasil dos indicadores 
sociais está numa determinada área do País, enquanto que o Brasil do PIB 
está em outra. Isto significa dizer que existem e 
interdasses tão significativas, tão que deve caber ao Estado a 
condição de buscar o mínimo de dessa 
inter-regional. Creio que todos nós estamos a par de que o Brasil atravessa 
uma fase de estagnação da sua da só deveremos sair num 
plano de mais ou menos dois ou três anos, se o próximo Presidente da 
for competente. Se ele não tiver a de timoneiro do País como um 
todo, certamente o será um pouco e o nosso PIB, ao invés 
de crescer, diminuir. Então, a 
períodos, um crescimento em tomo de 2, 4, 5%, que seria 
condição social brasileira exige, é, no meu entender, otimista. Não 
ser, de forma alguma, transmissor de idéias pessimistas. Mas temo que 
tentados a criar ligadas ao financiamento do setor fantasio-
sas, cheias de esperança e com de serem 
isso mesmo, mais frustrantes. Nesse eu diria que não 
perder de vista que cerca de 10% da população brasileira 
de 45% da renda nacional, que 50% da 
apenas 13% da renda nacional. quer no sentido quer 
no sentido da da renda, a presença do entendido como 
União, Estados e é fundamental. A presença do Estado é enten-
dida aí também como sendo a ação dos dos políticos, das 

comunitárias, das de todos os níveis capazes de ter percep-
de que há determinado grupo, determinada área que já se autoprovê 

das necessidades inclusive as de mas há uma área 
rançada e não protegida,: que necessita de toda a forma deste ~~'J'~'"" 

Entendo que não também de vista a condição de que 
hoje somos 140 milhões de brasileiros e a 180 
ou 200 milhões pelo ano de 2010. Deveremos atravessar uma fase 
ou a uma fase de em que o número de 
pessoas acima de 65 anos de idade o !imite de 12 a 15 anos 
de idade. Teremos 12% de pessoas com mais de 65 anos de idade. Isso 

dizer que, para o sistema da teremos necessidade 
de recursos que uma população crescente de pessoas dela 

e teremos de ter recursos, dentro da social, absolutamente 
indispensáveis ao plano da assistência e ao da saúde. 

Quando analisamos o que o Brasil com a e se 
o comparamos com da e outros, constatamos que ainda vamos 
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sofrer, e bastante. Em 1983 o Brasil gastava 5,6% do seu Produto Interno 
Bruto com seguridade social. Ao mesmo tempo, com uma seguridade segundo 
uma visão diferente da nossa, os Estados Unidos gastavam 15,7; o Japão, 
15,1; a 30,2; a Alemanha, 24,3; a Itália, 26,4; a Espanha, 17,6; e 
a Grécia, 18,6. Então, todas as vezes que vemos as pessoas ligadas à área 
técnica e à área de planejamento considerarem que o total dos recursos que 
hoje são alocados na área da seguridade social são excessivos, a questão 
seria saber: excessivos em que direção? Na direção dos países mais desenvol
vidos, ou excessivos quando nos comparamos com o Paraguai, com a Argen
tina, com o México e com tantos outros? Isto é, se vale a pena os nossos 
níveis de comparação, do de vista econômico, serem feitos com os 
Estados Unidos e outras economias mundiais. Mas, do ponto de vista social, 
os nossos níveis de não devem ser feitos com estes, e sim com 
a Dinamarca, a República Dominicana e outros países. 

portanto, que uma primeira questão a ser colocada, em torno 
do planejamento nacional, é se esse recurso correspondente, aproximada
mente, a 24 bilhões de dólares - que é a previsão do orçamento deste ano 
da Previdência Social - e que representa algo em torno de 60% da receita 
tributária nacional, pode ser considerado realmente pouco, ou se estamos 
caindo numa esparrela, a mais dramática de todas dentro desses últimos anos. 
Há vinte anos, a carga tributária bruta do Bragil era de 25%. Naquele tempo 
a carga tributária líquida era de, aproximadamente, 19 a 21 %. Nesses últimos 
anos a carga tributária bruta do Brasil desceu para algo em tomo de 15%, 
e a carga tributária líquida para 9%. Para onde foi todo esse conjunto de 
recursos referentes a isenções, a subsídios, a incentivos? Para onde foi a 
incapacidade brasileira de realmente fiscalizar e ter acesso àquele dinheiro 
que é devido à Nação? Realmente os recursos são hoje insuficientes, quer 
no que se refere à carga tributária bruta, quer" no que se refere à carga 
tributária líquida, arrecadada pelos órgãos do Tesouro Nacional, ou pelos 
órgãos da Previdência Social. 

Então, se vamos todas as vezes estabelecer planejamentos que se baseiam 
na diminuição progressiva da capacidade de arrecadação ou, pelo inverso, 
na própria condição da sociedade querer contribuir, vamos progressivamente 
sendo levados ao estrangulamento dos setores, especialmente dos sociais, 
que não são reprodutivos, ou têm pouca capacidade de reprodução das condi
ções econômicas. 

Entendo, portanto, que qualquer que seja a luta no sentido da ampliação 
dos recursos para a área social, eles dependem fundamentalmente da condição 
de se entender que esta área está submetida a um conjunto que precisa de 
qualquer forma ser expandido, sem o que nenhuma perspectiva e nenhuma 
luta levará a condições adequadas e favoráveis ao nosso desenvolvimento. 

No aspecto particular da saúde creio que temos também alguns indicadores 
que são interessantes. Em 1975/1977 o Brasil gastava algo em torno de 3,6% 
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do seu Produto Interno Bruto com proveniente de recursos públicos; 
0.2 do Governo Federal, direto pelo Ministério da Saúde; 0.4 pelos Estados; 
0.2 pelo Municípios e 2.8 referente à contribuição do trabalhador, ou seja, 
naquela época 77% do financiamento das ações de saúde dependiam da contri
buição do trabalhador. Com o correr do tempo e segundo levantamento reali
zado pela Seplan, a nosso pedido, referente aos últimos 5 anos, de 1987 
para trás, o que vimos é que, ao invés de os órgãos públicos federais continua
rem a fazer a contribuição que faziam anteriormente, assim como os Estados 
e Municípios também, reduziram essa contribuição para algo em torno de 
1.8, algo em torno da metade daquilo que era feito de 1975177 para trás. 

Existem algumas hipóteses de que a área privada no Brasil possa participar 
com algo como 33 a 37%, mas a minha estimativa é de que esta participação 
se situe em torno de 25% sobre esses gastos públicos ou, em última análise, 
que enquanto o Brasil, em 1975/77, gastava qualquer coisa como 4,2 a 4,5 
do seu Produto Interno Bruto com saúde, nestes últimos anos não devemos 
estar gastando mais do que 2,2 a 2,5. 

Entram aqui algumas considerações: a França gasta 8,5; a Alemanha 
gasta 8,1; a Grã-Bretanha, 6,2; os Estados Unidos, 11,1. 

Essas são relações específicas ao gasto com saúde pública. Faço questão 
de dizer que o conceito de saúde pública, aqui, terá de ser discutido, posto 
que em alguns países ele tem uma visão muito mais larga e, em outros, 
mais estreita do que no Brasil. De qualquer sorte, vale a pena dizer que 
a França gasta 79%, a Alemanha 78%, a Itália 78%, o Japão 72%, o Reino 
Unido 86% e os Estados Unidos 40% dos gastos públicos com esse setor. 

Tem sido colocado corno ambição do Brasil para os próximos 10 anos 
conseguir algo em torno do que já se conseguiu na Espanha ou na Grécia 
como objetivo perfeitamente alcançável pela nossa sociedade. Pois bem, a 
Grécia gasta 94,8% e a Espanha 71,5% com saúde pública, e, em termos 
de PIB, a Grécia gasta 3,9% e a Espanha 6% do seu Produto Interno Bruto 
com saúde. 

Meus amigos, entendo ser esta a visão global daquilo que se passa em 
termos de seguridade social, como em termos específicos, no setor saúde. 
E fazendo a constatação de que não vamos de maneira alguma voltar a repetir 
aqui junto de todos os companheiros, que vivem e sofrem permanentemente 
o problema da saúde, e das dificuldades para realizar as ações de saúde, 
creio que pelo menos em duas direções podemos encaminhar as coisas que 
poderiam ser consideradas indispensáveis. A primeira é que o limite de partici
pação dos recursos brasileiros com destino à seguridade e com destino especí
fico à saúde tem, em relação aos valores de hoje, de pelo menos dobrar 
num período relativamente curto - eu diria num período em torno de 5 
anos. Deveremos chegar em algo em torno de 5 a 6% neste período, na 
medida em que consideramos as condições de dificuldade e crescimento econô
mico do Brasil. Se estivéssemos numa fase que se dissesse de crescimento 
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e desenvolvimento econômico razoável, eu não teria dúvida em dizer que 
teríamos todos de pegar essa bandeira e num prazo bem mais curto buscarmos 
atingir esses valores .. O mínimo que podemos buscar é algo em torno de 
5 a 6%. Gostaria aqui de indicar, sem qualquer compromisso definitivo, e 
já ao final da minha palestra, que, aumentando a participação da seguridade 
social no conjunto do PIB nacional, haveria a possibiliade de buscarmos algo 
em torno de 35, no máximo, e 30, no mínimo, de recursos da seguridade 
social destinados à saúde. 

Do Orçamento fiscal, a hipótese ideal seria em torno de 10%, mas não 
vejo possibilidade alguma, num prazo curto, de poder ser mais do que 5%. 
Dos orçamentos dos Estados e Municípios o total que deveríamos buscar 
era algo em torno de 15 e 10%. Somente com esses valores poderíamos 
conseguir elevar a participação do setor público para algo em tomo de 4,65% 
do nosso PIB e a participação da área privada, expontânea da própria socie
dade, daquele estamento que já tem condições de ele próprio se automanter, 
representando qualquer coisa como um terço dessa participação, em conjunto 
os dois representarem 6.2% do PIB nacional. 

Creio que um outro dado da maior significação e da maior importância, 
que todo o grupamento da área da saúde não pode perder de vista em hipótese 
alguma, com muita freqüência é que ao se conseguir aumento de recursos 
para o setor saúde, estaremos subtraindo-os de outra área social provável. 
A luta deverá ser dirigida em relação à área econômica, mas certamente 
não será essa que vai renunciar a toda a parte da sua participação. Eu diria 
que precisaríamos fazer uma reflexão profunda, dramática, séria, sobre o 
que podemos chamar de desperdício dentro do setor saúde. Pelo menos por 
instinto, pelo menos por uma análise bastante empírica, não teria medo de 
dizer que no Brasil tem-se um desperdício de 25 a 40% na área de saúde. 
Ouso dizer até que há determinados setores e serviços em que esse desperdício 
atinge volumes muito maiores. 

Ora, alguma coisa como 25% de desperdício em 6% é dramaticamente 
grande em relação ao PIB nacional. Se esta é uma perda que se sobrecarrega 
ou cai sobre aqueles 2,5% do nosso PIB - então, portanto, sobre um valor 
muito menor dos nossos recursos - sem dúvida alguma ele é dramático 
na medida em representa perda de vidas, diminuição de imunizações, e que 
representa perda de ações de saúde. 

Minhas últimas palavras seriam de agradecimento e de pedido de desculpa 
a todos porque não colocamos qualquer condição definitiva, mas certamente 
alguns pontos para reflexão sobre um conjunto de passos a serem dados, 
quer pela sociedade brasileira, quer pelos políticos, na construção dessa legisla
ção subconstitucional de saúde. Muito obrigado.(Palmas.) 
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O SR. HÉZIO CORDEIRO 

Expositor 

Comentava com a Deputada Abigai! Feitosa que o tema élo financiamento 
empolgaria os participantes da Mesa e certamente o Plenário, dado que muitos 
dos pontos de estrangulamento dos recursos humanos estão vinculados à ques
tão central de quem paga a conta para a formação e para o trabalho desses 
recursos humanos. De maneira que, seguinçlo as pegadas e os passos do 
Senador Almir Gabriel, e a título de provocação e de estímulo para o debate 
da Mesa e do Plenário, queria mencionar um fato que nos preocupa a todos, 
legisladores, profissionais de saúde, e prestadores de serviço, e o que é o 
que denominaria do ressurgimento do fantasma do déficit da seguridade social 
em função de todo um conjunto de preocupações e de notícias truncadas, 
às vezes até assustadoras, que dá conta de que poderia estar surgindo ou 
ressurgindo o chamado déficit da previdência. Isso recoloca uma situação 
talvez mais grave do que as anteriores: o problema de como financiar as 
políticas sociais, a saúde e a seguridade social no conceito em que a Constituinte 
as aprovou e definiu os princípios da seguridade social, abrangendo saúde, 
previdência e assistência social. Esse fantasma do déficit às vezes coloca a 
inquietação de que era preciso reafirmar que a previdência social é viável, 
como dizia o Senador Almir Gabriel, no sentido de se definir quais as priori
dades nacionais e as prioridades em termos de repartição dos recursos do 
Estado e da sociedade. Essa questão do ressurgimento do fantasma do déficit 
remete para, em primeiro lugar, esclarecer qual a origem desses comentários 
.e se realmente isso está acontecendo. Não temos muitas informações. Temos 
as reclamações. Os prestadores de serviço reclamam que os atrasos de paga
mento são repetidos, que os recursos não chegam aos Estados, enfim, que 
existe alguma coisa esquisita no ar, como se fosse necessário recompor o 
caixa atual da Previdência Social. Os Secretários de Saúde ficam desesperados 
porque os recursos de dezembro não chegaram e até busca-se um bode expia
tório para dizer: "Estão vendo como essa história de reforma sanitária é 
mais complicada do que a gente pensava?" E procura-se, às vezes, até descobrir 
o bode expiatório, como dizia, vinculado ao SUDS. "Essa história de descen
tralizar não está certa. Está vendo como provocou atraso nos pagamentos?" 
Entendo que se deve .ver o que há por trás disso. A minha percepção é 
que ressurge esse fantasma do déficit e que tem muito pouco a ver com 
a expansão das despesas efetivas da Previdência Social, porque o outro passo, 
além de atribuir ao campo da saúde ser um bode expiatório no campo dos 
benefícios da Previdência Social, outro bode expiatório seria a própria Consti
tuição, que teria "irresponsavelmente" ampliado os benefícios sociais, como 
se eles já fossem muito bons, justos e atendessem aos trabalhadores rurais 
e urbanos, aos aposentados e pensionistas de forma justa e eqüitativa. E 
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não é nada disso, todos nós sabemos. Na realidade, atribuir-se esse bode 
expiatório a uma expansão descontrolada dos gastos da seguridade social, 
o que levaria à ampliação do déficit público etc., creio que novamente trata-se 
de um preconceito contra as políticas sociais, de uma visão economicista 
da administração pública, uma visão preconceituosa, elitista e contrária aos 
interesses da população e daqueles que defendem as políticas sociais como 
um instrumento real de eqüidade social. E por quê isso? Analisamos o compor
tamento da receita da Previdência Social nos últimos dez anos e observamos 
que ela vem caindo, que ela cai toda vez que existe crise econômica. Quer 
dizer, em relação ao Produto Interno Bruto, há uma queda progressiva da 
receita da Previdência Social, e essa queda coincide com os momentos de 
crise e persiste após superada a sua fase mais crítica. Pelo lado das despesas, 
surpreendentemente elas estão caindo também em relação ao Produto Interno 
Bruto. São despesas em termos relativos. Caem, no campo dos benefícios 
e no campo da saúde, pelo menos até 1987. Em 1987 a 1988 há uma leve 
inflexão no sentido de aumentar um pouco mais o gasto em saúde. O que 
quero dizer com isso é o seguinte: temos de exorcizar esse fantasma da crise 
da Previdência Social, pelo raciocínio simplista, falacioso, contrário aos inte
resses da população quando dizem que a Previdência e a seguridade fez isso 
porque a Constituição determinou uma espécie de estrutura indiscriminada 
e irresponsável de gastos. Não é nada disso. As duas já vêm caindo, receita 
e despesa, antes da Constituição e coincidindo com as crises econômicas. 
E por quê isso? Pelas próprias fontes de financiamento da seguridade social. 
A Constituinte foi sábia ao diversificar as fontes. Ela criou alguns mecanismos 
de defesa, mas a burocracia econômica e a visão, digamos, economicista 
das políticas públicas está novamente camuflando e buscando formas de esca
par da Constituição e descumpri-la. Pelo lado das fontes vinculadas à contri
buição dos trabalhadores, é evidente que essa contribuição é muito vulnerável 
às crises econômicas, às situações críticas de arrocho salarial, de desemprego 
ou de aumento do número de desempregados, porque dos 55 milhões da 
população economicamente ativa, desses que têm um emprego principal, que 
são 36 milhões, apenas 21 milhões têm carteira assinada, ou seja, 58% dos 
empregados têm carteira assinada ou contribuem efetivamente para a seguri
dade social. E nas situações de crise naturalmente o mercado informal, que 
o Senador Almir Gabriel mencionava, aumenta. As pessoas que perdem seus 
empregos com carteira assinada vão buscar outras formas de sobrevivência. 
É evidente que a situação atual de crise econômica e a forma em que a 
política econômica do Governo é conduzida, levam ao deslocamento da força 
de trabalho para esse setor informal, além de haver uma redução efetiva 
da massa de salários, de empregos etc. Esta é uma razão muito específica, 
que não é interna, da Previdência Social: é política econômica do Governo, 
que tem um resultado muito claro e definido numa das fontes importantes 
da Previdência Social. Pelo lado do faturamento e do lucro, os instrumentos 
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já existentes, como o Finsocial, que tem relação direta com o faturamento 
das empresas e a contribuição baseada no lucro, têm a enorme vantagem 
de penalizar e gravar a contribuição sobre o setor mais moderno, mais rentável, 
mais automatizado, mais imune, inclusive, às crises econômicas. Entretanto, 
aqui também, no meu entendimento, há um desrespeito ao princípio consa
grado na Constituição. Suspeita-se que no orçamento da seguridade social, 
formulado pelo Governo, se subestimou as receitas do Finsocial e as outras 
vinculadas a faturamento e lucro. Se isso é verdade, o que vai aparecer depois 
como excesso de arrecadação será apropriado pela Receita Federal e jogado, 
pelo Ministério da Fazenda, em outro item qualquer que não a seguridade 
social, ou seja, serão usados esses recursos para a abertura de novas estradas 
- está aí a Ferrovia Norte-Sul - para pagar a dívida externa, para combater 
o déficit público etc.; mas muito provavelmente esse excesso de arrecadação 
atual, que pode estar sendo produzido no ano de 1989, pode estar sendo 
canalizado para outras despesas, para outras prioridades que o Governo estabe
leceu, longe do "tudo pelo social" e portanto subtraindo recursos da seguridade 
social. 

Em terceiro lugar, quero dizer, que quanto aos recursos fiscais federais, 
estaduais e municipais, esses também correm o risco de retração em função 
da própria ideologia da redução do déficit público a partir do corte nos gastos 
públicos. Toda vez que se fala em cortar gasto público se corta, quase sempre, 
em primeiro lugar, em setores da saúde. Quer dizer, essa questão, que é 
crítica, é uma questão conjuntural, mas é decorrente, na história da seguridade 
social brasileira, da história das políticas de saúde do país. Ela tem de ser 
enfrentada por instrumentos legais. As Leis do Sistema Único de Saúde e 
de Custeio da Previdência Social devem ser discutidas, mas não foram abor
dadas neste encontro. Creio que estamos voltando um pouco atrás, mas tam
bém estamos respeitando a Constituinte, porque não estamos discutindo esta 
questão, exceto na colocação do Senador Almir Gabriel em relação à seguri
dade social. Entendo que era preciso analisar o que se terá na Lei da Seguridade 
Social, e na lei do Sistema Único de Saúde. Ou seja, a minha colocação 
a minha provocação aqui, para debate inclusive, é no sentido de indagar 
que instrumento determinará - não como se repassa os recursos destinados 
à saúde, os 30 ou 35%, entre Estados e Municípios, porque creio que isso 
está bem equacionado em todos os anteprojetos de lei que tive oportunidade 
de ver - os critérios, objetivos e claros, em termos· de população e de priori
dades sob o ponto de vista dos problemas de saúde, da participação dos 
Estados e dos Municípios, quer dizer, há um conjunto de propostas técnicas 
que superam o que ontem aqui se chamavam de distorções dessa fase de 
implantação dos SUDS no País. O que coloco é uma questão anterior: como 
é que se garante que serão 30 ou 35% destinados à saúde e como é que 
se reparte o restante da verba para os benefícios e para a Assistência Social? 
Não sabemos sequer onde está a Lei da Assistência Social, se está pelo Minis
tério do Interior, se sumiu aí pelos escaninhos de algum programa do Ministério 
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do Interior. Quer dizer, essa fragmentação está preocupante. Mas, de qualquer 
maneira, era preciso pelo menos se ter um critério claro, legal, uma lei que 
ajude a criar pelo menos, alguma base para a movimentação, para a discussão 
política, para a pressão política, no sentido de fazer com que o caixa do 
Governo cumpra a Constituição. Tenho suspeitas de que não está cumprindo. 
Então, indago: como se repartem esses recursos? Pela proposta da Lei de 
Custeio da Previdência Social, a parte de benefícios fica com tudo que sai 
da arrecadação da folha de salários: 100% da arrecadação da folha de salários 
destina-se a pagamento dos benefícios. Setenta e cinco por cento ou alguma 
coisa em torno disso, do que é baseado no faturamento também vão para 
pagar benefícios. Foi isto que motivou o Governo a estabelecer que o Finsocial 
pagará os inativos da União, ao invés de destinar recursos da União, do 
Orçamento Fiscal para pagar os inativos e os pensionistas da União? Então, 
o Finsocial já está sendo desviado para outro componente que, à primeira 
vista, seria a seguridade, mas que antes tinha outra fonte que não o Finsocial. 
Como se garante que, desses recursos vinculados ao faturamento, 25% vão 
para o benefício e os outros 25% iriam para a saúde e tudo que viesse arreca
dado baseado na contribuição, baseado no lucro? Ora, a que isso remete? 
É muito preocupante também o que esse mecanismo de repartição está definin
do: que o caixa da saúde continuará sendo a Receita Federal, ou melhor, 
ampliará a participação da Receita Federal no caixa da saúde, porque se 
exclui da participação da saúde as contribuições que são manejadas, hoje, 
pela Previdência Social e pelo lapas. Tem de haver alguma solução técnico
política para esse problema, mas coloco isso como uma preocupação grave, 
ou seja, é preciso assegurar que os excessos de arrecadação não serão desviados 
para outros compromissos do Governo; é preciso que não se apropriem de 
recursos que deveriam, com base na Constituição, ser destinados estritamente 
à seguridade social e, dentro dela, 30 ou 35% para a saúde. Creio que este 
é um problema central que deve ser enfrentado com muita decisão. O outro 
ponto que não queria deixar de mencionar é a questão dos recursos humanos. 
Creio que há um grande consenso de que é preciso combinar a justa reivindi
cação pelos planos de carreira, pela remuneração, pela isonomia salarial, 
com uma espécie de imunização dos nossos movimentos contra a coisa estrita
mente corporativa. Isso foi ontem mencionado pelo Arouca com muita proprie
dade; é preciso que enfrentemos essa questão dos recursos humanos colocando 
em questão essas justas reivindicações que estão em todos os anteprojetos 
de lei que também circularam por aí. Acho que cada um dos anteprojetos 
aborda de forma justa essa questão, que pode até ser aprimorada, mas o 
que é preciso, no meu entendimento, levar adiante é uma espécie de contraba
lança dessas justas reivindicações com a questão corporativa, sob o ponto 
de vista inclusive de não se criar uma dificuldade maior ainda na implantação 
de um processo de verificação e de descentralização. 

Finalmente, queria mencionar que tanto a questão de financiamento quan
to a questão de recursos humanos, no cenário atual, inclusive deste Simpósio, 
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me trazem também duas ou três reflexões muito rapidamente, Sr. Deputado. 
Em primeiro lugar, bem ou mal, a realidade hoje é outra: este Simpósio 
realiza-se no mesmo recinto do Simpósio de 79 e do Simpósio de dezembro 
de 84, e encontra uma realidade que é distinta, em alguns sentidos, até mais 
grave. Não havia ameaça, e o risco da inflação e de uma dívida externa 
tão apavorante, mas, sob o ponto de vista da saúde, creio que se avançou 
nos movimentos sociais, se avançou na reorganização do sistema de saúde 
e o processo de unificação e de descentralização em curso criou, no meu 
entendimento, uma realidade que é distinta e irreversível. Digo isto com 
muita ênfase porque, ontem, me assustei com uma idéia, que foi ventilada 
aqui na abertura do encontro, de que o comando único do sistema não é 
único, mas um poder colegiado; é um pouco a Ciplan, e a Ciplan antes 
das ações integradas de saúde. Estou dizendo isto porque fiquei meio assus
tado, pois ouvi aqui um discurso sobre Pré-Ações Integradas de Saúde e 
já avançamos nisso. A unificação e a transferência das unidades assistenciais, 
ambulatoriais e hospitalares para as redes estadual e municipal é, no meu 
entendimento, irreversível e tem de ser defendida sob o risco de se estabelecer 
um monstrengo burocratizado, ineficiente, não funcionante e irrelevante para 
a saúde da população. Creio que se não considerarmos que o cenário hoje 
é grave, é complicado, mas é distinto sobre o ponto de vista pelo menos 
da reorganização do sistema de saúde, vamos cair aqui numa armadilha que 
é a de aceitar o retrocesso como uma coisa natural. O retrocesso tem de 
ser combatido a cada momento, em cada encontro como este e em todo 
processo de discussão da lei que vai estar em curso a partir, creio, que das 
próximas semanas. É preciso que esse processo de discussão da lei não nos 
obscureça no sentido de defender o avanço e não nos faça submergir na 
idéia ou no fantasma da crise financeira da Previdência Social, das reivindi
cações corporativas ou das visões político-clientelísticas que, ao sabor das 
conjunturas, defendem agora um colegiado e não um sistema único de saúde. 
Muito obrigado. (Palmas.) 

OSR.ROBERTOCHABO 

De batedor 

Deputada Abigail Feitosa, companheiros debatedores, meus senhores 
e minhas senhoras, nesses últimos anos tenho sido um expectador privilegiado, 
participando de fórum neste mesmo local, nesta Casa, discutindo a questão 
saúde na sua forma embrionária, mais consolidada posteriormente; hoje, atra
vés da Constituição, que foi fruto da luta dos movimentos sociais, das entida
des, dos Parlamentares, enfim, do povo brasileiro. 

Neste curto tempo, queremos falar sobre as explanações oportunas e 
brilhantes do compa"nheiro Senador Almir Gabriel, quando ele assinala que 
neste País, nas questões sociais sobretudo, aloca-se recursos escassos e inade-
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quadamente aplicados. Quando se acena com o fantasma do déficit neste 
momento, aqui enfatizado pelo Ministro da Previdência Social, Jáder Barba
lho, muito em cima do que o Hésio falou, alguma coisa sofre cá embaixo. 
E um dos alvos prediletos, hoje, dessas forças que se reorganizam - estão 
ainda embutidas, mas cabe denunciá-las aqui - que tentam demolir a proposta 
democrática, é o SUDS, como estratégia para se chegar ao sistema único 
de saúde. 

Hoje há uma turbulência nesse setor e sabemos que é intencional, delibe
rada. Seu nome, r'::ste momento, é José Ribamar Pinto Serrão (Palmas.) 
- que não se perca pelo nome - exercendo cargo ocupado pelo companheiro 
Ézio Cordeiro, e que hoje, sabe Deus com que incompetência e com que 
interesse outro, acumpliciado com aquelas velhas forças clientelistas e preda
doras da Previdência Social, tenta desativar o SUDS, fazendo dele o que 
é hoje: uma perplexidade para a população brasileira. Ao invés de vermelho
rados os serviços, ainda num termo de proposta, esses pioram gradativamente. 
Ess;1g~teti_oração é evidente e int~!1sionªl. __ 

Estamos anunciando aqui que há um esforço deliberado no sentido de 
se desacreditar a política que se instalou neste País não só na área de saúde, 
mas em todos os serviços públicos: nas universidades, nos serviços públicos 
em geral, nos serviços bancários, no sentido até de estimular a privatização 
do serviço público. 

Creio que esse é um projeto perverso, intengente, oeuoerado, e cabe-nos 
aqui denunciá-lo. 

No setor da saúde apontamos o Sr. Serrão. Não que ele tenha tanta 
importància. Pobre homem! Mas certamente tem bastante poder para fazer 
isso. Sabemos como esses serviços estão sendo desorganizados. 

Dentro do meu tempo, que é muito escasso, quero fazer uma abordagem 
sobre a questão dos recursos humanos colocada também pelo Hésio. 

Defendemos o SUDS, o SUS, e achamos que para sua viabilidade é 
preciso defender, como os grupos estão fazendo, um plano de cargo e salário 
único, com isonomia salarial. 

Queremos resgatar essa palavra isonomia, que não é nossa, não a criamos, 
que está incorporada às lutas do movimento de saúde desde 1983. Ainda 
não se falava em SUDS e já se falava em isonomia. Estamos pensando em 
resgatar historicamente essa palavra, até por que ela é uma exigência não 
do movimento social, não é uma exigência corporativa, mas de categorias 
legítimas e democráticas. É um equívoco julgar que reivindicação de categoria 
pode ser entendida como corporativismo naquilo que é predatório e inconve
niente. 

É importante que o acesso ao SUDS seja só por concurso público em 
todos os níveis, assim como é o detalhar esse plano de cargos e salários 
através de leis complementares. 

Entendemos que a questão que se coloca, de algumas exigências que 
vimos aqui, poderia ser questionada por nós. Levantá-la aqui seria interessante. 
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Gentille já era impiedoso com aqueles que criaram o serviço civil obrigatório. 
Isso nos causou certa perplexidade e a discussão merece um aprofundamento 
nos grupos de trabalho. 

Essa tentativa já foi feita. Parece-me que é a intenção do atual Ministro 
da Saúde, estimulando os médicos recém-formados. 

Isso me dá a sensação de militarização do médico recém-formado ou 
dos profissionais recém-formados. Trata-se de um equívoco, até por que Gen
tille diz que não adianta mandar um recém-formado para um lugar onde 
não haja médico, nem enfermeiro, nem químico, nem engenheiro, nem banco, 
nem padre. Então, não é uma questão só de cima, vertical, de interiorização. 

O estímulo à interiorização, à dedicação ou ao tempo integral é uma 
outra questão. Quero até instigar o debate sobre esta questão. Criar o serviço 
civil obrigatório me dá uma sensação de militarização e precisamos, evidente
mente, escoimar os fantasmas do passado. E este é um. 

Por outro lado, quero colocar aqui que hoje nós temos uma educação 
histórica. Todos achamos - parece-me que não há divergência - que da 
proposta democrática do SUDS à sua implementação vai um espaço longo. 
É importante que historicamente não percamos a confiança e a confiabilidade 
do sistema perante a população brasileira. 

Estamos jogando num prazo exíguo. Essa confiança está sendo posta 
em dúvida hoje. O que se passa hoje na cabeça de profissionais que servem 
ao sistema e das populações a quem se destinam socialmente esses serviços 
é muito delicado, extremamente delicado. Preocupa-me muito, porque pode 
ser que, quando todos nós juntarmos as forças para viabilizar esse sistema 
que vem sendo encaminhado, tenhamos desagradáveis surpresas. Que não 
caiamos naquele grande plano que está na Constituição e que não pode ser 
conquistado na prática. Ou seja, há dentro do Governo forças tentando desmo
ralizar o sistema. É preciso colocar bem claro quais são essas forças. 

Não posso nem esconder que o Presidente Sarney, que foi quem viabilizou 
isso, hoje fortalece esses setores. Não vou tirar o Presidente Sarney dessa 
jogada, nem seus aliados e cúmplices dessa tentativa malsã, maldosa e perversa 
de desorganizar aquilo que, por força de a sociedade brasileria haver cobrado 
dele, viabilizou na Oitava Conferência. 

Fico por aqui - meu tempo está esgotado - para posteriores perguntas 
aos debatedores.(Palmas.) 

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA 

De batedor 

Sr' Deputada Abigail Feitosa, Presidente da nossa Mesa, demais compa
nheiros, inicialmente queremos agradecer ao presidente da Comissão de Saú-
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de, Deputado Raimundo Bezerra, pela formulação do convite à Federação 
Brasileira de Hospitais para participar deste simpósio. 

Também não trouxemos qualquer proposta em relação ao problema de 
financiamento, mas algumas questões básicas que gostaríamos de submeter 
à reflexão deste Plenário, porque realmente entendemos que o problema 
de financiamento é a questão crucial do setor saúde. Nesse aspecto, todos 
estamos de acordo em que os recursos destinados à área da saúde, no Brasil, 
são escassos e que precisamos, de alguma forma, aumentá-los, para prover 
a sociedade de um atendimento adequado e suficiente. 

Posto isso, faremos algumas colocações básicas em relação ao setor que 
representamos e que hoje está absolutamente sucateado em relação ao atendi
mento hospitalar. 

A Organização Mundial de Saúde conceitua a saúde corno sendo um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social cuja realização exige 
a intervenção e recurso de outros setores sociais e econômicos, além do setor 
saúde. A Constituição brasileira incorporou este conceito em seu texto. Portan
to, a mobilização de recursos para execução das atividades de prevenção 
e recuperação da saúde assume um aspecto bastante complexo. 

A nossa exposição, sem perder a compreensão do todo, objetiva discutir 
algumas questões em relação às necessidades dos recursos financeiros especifi
camente para as ações e serviços de saúde. 

Inicialmente, devemos considerar alguns princípios universais em relação 
à aplicação dos recursos na área da saúde. 

As aplicações com assistência à saúde vêm crescendo de forma acentuada 
em todas as partes do mundo tanto em função do avanço tecnológico, do 
aumento da média da vida, quanto da disposição de equipamentos e serviços 
que aumentam a sua utilização. 

Isto não significa que a Medicina tenha se tornado mais sofisticada, mas 
sim mais técnica, completa, segura e acessível. 

O aumento de aplicações de recursos nas áreas básicas da saúde melhora 
o índice sanitário da população, mas não diminui gastos com os serviços 
médico-hospitalares. Isto ficou provado tanto nos sistemas estatizados quanto 
em modelos de predominância de prática privada. Os gastos com o item 
hospitalização continuam sendo de participação maior nos gastos globais de 
saúde, ficando em torno de 50%. Gostaria que esse número fosse gravado 
pelo auditório. Exemplos de despesas com hospitalização, em relação ao gasto 
total com saúde: nos Estados Unidos gasta-se 40%, na França, 48%, e na 
Inglaterra, 55%. Cabe aqui desmistificar a idéia de que se gasta muito com 
a cura do doente e pouco com a prevenção da doença, e que a diminuição 
dos recursos daquela resolveria o problema desta, o que não é verdade. Ambas 
as áreas aplicam pouco. A fragilidade administrativa e financeira dos órgãos 
encarregados das ações básicas de saúde nada tem a ver com o grau de assistên-
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eia médica prestada pelas instituições de serviços médicos. O professor Adib 
Jatene, em dois terços de artigo publicado sobre essa discussão, diz: 

"O exercício profissional na área da saúde e na área da doença 
é diferente: as estratégias de ação completamente distintas e as carac
terísticas de atuação sem paralelos. A doença pressiona muito mais, 
obriga a uma atenção que não se pode protelar. Por isso os hospitais 
são indispensáveis e tiveram precedência, isso não significa que não 
se deva dar atenção às ações de saúde. Simplesmente são áreas distin
tas, com estratégias diferentes, com sistema de remuneração diferen
tes, com nível de vinculação diferentes, com custas inteiramente 
diferentes. 

Os gastos brasileiros com saúde são baixos, ficando em torno 
de um décimo da média das aplicações dos países ricos. Esses países 
aplicam em torno de 6 a 12% do PIB, enquanto o Brasil participa 
com apenas 3,72. É importante observar que, deste total (3,72 do 
PIB, 1984), o setor público participou com apenas 42 % , de s quais 
a Previdência Social contribuiu com 60% e a iniciativa privada, em 
suas várias formas, com 58%. Em termos per capita, enquanto os 
países desenvolvidos gastam entre 600 a 1.800 dólares, o Brasil situa-se 
abaixo dos 100 dólares. Em estudos publicados pela revista "Ciência 
e Cultura", comparando-se as despesas com saúde pública por pessoa
ano, o Brasil aparece com 21 dólares, enquanto a França com 406 
dólares, ficando ainda mais claro o nosso baixo nível de aplicações. 

Esses dados servem como indicador do grau de dificuldade em 
enfrentar a questão saúde. Aplica-se muito pouco e mal. Qualquer 
que seja o sistema ou modelo a ser adotado, mesmo pressupondo 
uma boa capacidade gerencial, os recursos alocados ao setor social 
e, mais especificamente, à saúde, são altamente insuficientes. Há 
mais de uma década o Governo vem tentando universalizar o atendi
mento médico-hospitalar sem adicionar novas fontes de recursos para 
custear esse objetivo, o que tem levado a uma grande pressão sobre 
a rede médico-hospitalar privada. 

O valor dos serviços contratados em termos reais caiu 50% 
nos últimos 10 anos, conforme estudos apresentados pela Fundação 
Getúlio Vargas. Para se ter uma idéia da baixa remuneração, citamos 
como exemplo o pagamento de uma diária hospitalar, fixada, até 
o mês de abril, em 4 cruzados e 5 centavos. Posteriormente, foi 
concedida uma reposição por parte do Ministério da Previdência 
da ordem de 100%, que elevou isso para 8 cruzados, cujo valor 
não merece comentários. Isso para cobrir despesas com o serviço 
de enfermagem, hospedagem, alimentação, café, almoço, jantar e 
lanche, entre outras. Isso chega a ser inacreditável até mesmo por 
que o próprio Governo, para com seus hospitais, só no item refeições, 
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paga às empresas contratadas 3 vezes mais. Da mesma forma a diária 
para refeições aos presos do Estado de São Paulo é paga em valores 
acima do dobro das diárias hospitalares." 

Aqui cabe, novamente, invocar o testemunho do professor Adib Jatene, 
ex-Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, que, em recente artigo afir
mou: 
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"Quanto maior a dependência da Previdência Social, mais os hospi
tais de receita se aproximam dos hospitais de verbas. Isto porque a 
Previdência não paga prontamente, não corrige o valor a ser pago 
e o pior, é ele, comprador, quem estabelece os preços, sem qualquer 
relação com os custos. 

Disto tudo decorre que de forma geral, os hospitais vêm prestando 
um mau serviço. A qualidade da assistência prestada à população vem 
caindo e é incompatível com os padrões mínimos, podendo vir a colocar 
em risco a vida dos pacientes e a dignidade da própria instituição 
médico-hospitalar. Os hospitais de bom nível que não têm encontrado 
alternativas fora do atendimento previdenciário encontram-se em posi
ção de extrema dificuldade. Inclusive é do conhecimento público a 
situação de dramaticidade enfrentada por muitas santas casas. Há mui
tos anos a rede que atende à Previdência não constrói, não amplia 
e não investe em materiais e equipamentos para repor o necessário 
a novas incorporações, conseqüentes da especialização e avanços tecno
lógicos. A rede hospitalar está sucateando o seu parque de atendimento. 
Por sua vez, a falta de investimentos em novos leitos, materiais e 
equipamentos está comprometendo o atendimento futuro dos hospitais. 

Segundo a orientação da Organização Mundial de Saúde, devería
mos de ter 4,5 leitos por mil habitantes, ao invés dos 3,2 existentes. 
Esse déficit se fará sentir no futuro em função da universalização do 
atendimento. É importante observar que o Governo não vem investindo 
em virtude de limitações financeiras e em função do alto custo opera
cional dos hospitais administrados por ele. A rede contratada não inves
te por estar exaurida financeiramente. No atual estágio observa-se que 
a decisão de universalizar sem alocação de mais recursos financeiros 
e materiais é uma decisão para a qual não se encontra correspondente 
a ação prática. É bom frisar que o ato de racionalização das atuais 
aplicações é importante sob o ponto de vista ético e de eficácia, mas 
insignificante frente às reais necessidades. 

O Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, mais uma tenta
tiva de organizar e racionalizar as ações de saúde, e considerado bom 
em suas diretrizes e princípios. Mas o que preocupa as lideranças da 
livre iniciativa, desde o início da sua implantação, é a sua fragilidade 
jurídica e institucional, a falta de estrutura organizacional, a incapa-



cidade gerencial já histórica e o despreparo generalizado para a sua 
implantação. 

Ressalvada a institucionalização, que a parda Constituição começa 
a tomar forma, os demais problemas continuam presentes. Cabe aqui 
destacar a fragilidade financeira do SUDS, que vem funcionando basica
mente com os recursos do patrimônio dos trabalhadores contribuintes 
da Previdência Social. Historicamente, gastava-se com a assistência 
médica um percentual que variava de 20 a 25% do total da receita 
da Previdência, e as despesas com pensões, aposentadorias e outros 
benefícios situavam-se em torno de 70%. Com a implantação do SUDS, 
as aplicações, em função das transferências aos Estados, cresceram 
de 20 para 38%. Essa diferença não foi financiada pela receita opera-

cional, o que seria insuficiente, mas sim com os rendimentos financeiros 
das reservas que a Previdência mantinha aplicadas. O problema funda
mental é que as reservas acabaram e não há como continuar financiando 
o sistema com recursos dessa origem, pelo menos a curto prazo e 
no atual montante. De acordo com a Constituição Federal e com o 
anteprojeto da Lei Orgânica distribuída pelo Ministério da Saúde, são 
fontes principais para o financiamento do setor saúde, os Orçamentos 
fiscais da União, Estados e Municípios e 35% do orçamento da seguri
dade social, além de outras fontes. 

Seria importante que houvesse uma melhor qualificação da aloca
ção desses recursos. Acreditamos que deveria ser previsto um crono
grama para que em determinado prazo pudéssemos atingir o percentual 
do PIB entre 8 e 10% contra os 4% atuais. A alocação de recursos 
pelos Estados e Municípios e os provenientes do Orçamento fiscal 
da União ficam na dependência de uma decisão política, o que historica
mente tem demonstrado a sua fragilidade. 

Outro questionamento que parece oportuno é quanto à possibi
lidade de a Previdência Social aplicar 35% do seu orçamento na saúde. 
A Previdência Social, salvo superávits ocasionais e ocasiões conjun
turais, é estruturalmente deficitária, além do que, constitucionalmente, 
assumiu novos encargos. É claro que a composição do orçamento da 
seguridade social dependerá fundamentalmente do aumento da alí
quota. 

Aqui pergunta-se se já foram formulados os respectivos cálculos 
atuariais, qual será a nova alíquota a ser necessária e qual será a disposição 
de impor à sociedade esses aumentos, que, provavelmente, estarão 
perto do dobro do atual. Os Estados e os Municípios, com a reforma 
tributária, deveriam receber recursos adicionais na ordem de 20% do 
volume que correspondia à União, mas também tiveram aumentadas 
as suas atribuições. Resta saber em que medidas poderão estar estes 
níveis de Governo participando do setor saúde. 
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Finalmente, informamos que a iniciativa privada em suas várias 
formas de prestação de serviço, cooperativas médicas, seguros saúde, 
medicina de grupo, autogestão e mesmo as atividades liberais médico
hospitalares terão possibilidades rápidas e efetivas de ampliar a sua 
participação, que hoje já é de 2,2% do PIB e quase 80% do atendimento 
médico-hospitalar, caso o Governo estabeleça condições ou até mesmo 
não crie obstáculos para o seu desenvolvimento. Ao Estado deve caber 
prioritariamente a execução das ações básicas de saúde e a promoção 
do acesso a todos os serviços médico-assistenciais. Deve ainda usar 
com maior eficiência a sua estrutura instalada, mas não necessariamente 
ampliá-la. ['eixando de lado questões doutrinárias e dogmáticas, seria 
mais interessante incentivar as várias formas de atividade liberal que 
possibilitariam uma resposta mais rápida a menores custos. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. ANTENOR FERRARI 

De batedor 

Nos últimos meses a opinião pública deste País, com forte repercussão 
no Congresso Nacional, de maneira especial nos Estados, teve a impressão 
de que os investimentos, os recursos para a área da saúde, que estariam 
sendo alocados aos Estados seriam fabulosos; recursos de tal monta que os 
Secretários Estaduais de Saúde passaram a ser responsáveis pela sua má aloca
ção, pela sua má destinação e, sobretudo, são Secretários que estariam atuando 
em suas secretarias com sérias irregularidades. A opinião que se fez, exata
mente pela orquestração que mencionou o Dr. Chabo, é de que efetivamente 
a crise da Previdência, os problemas de caixa da Previdência seriam de respon
sabilidade dos Secretários Estaduais, que estariam recebendo recursos fabulo
sos que estariam sendo mal-aplicados nos seus Estados. No entanto, verifica-se 
que se montou, indiscutivelmente, com o Sistema Unificado Descentralizado 
de Saúde, especialmente da metade do ano passado para cá, uma orquestração 
daqueles que são adversários do Sistema Unificado Descentralizado de Saúde, 
com interesses claros dentro de setores do Governo, no sentido de desmoralizar 
o sistema, sobretudo penalizando-o. Na verdade, os recursos que estão sendo 
repassados aos Estados não são superiores aos de antigamente, repassados 
através das antigas Superintendências Regionais do Inamps. Em tese os recur
sos continuam sendo os mesmos. Estão sendo repassados aos Estados, 
sendo que, em alguns Estados, devido às suas características, 80% desses 
recursos são repassados diretamente pela Previdência à rede privada, a nível 
central permanecendo em torno de 20 a 25% nas mãos dos Secretários Esta
duais de Saúde. Fizeram uma orquestração em cima desses recursos. Atrasa
ram-se tanto que, num breve cálculo, só no Rio Grande do Sul, de janeiro 
a setembro do ano passado, se fôssemos calcular o atraso médio dos recursos, 
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com seus valores, que deveriam ser repassados na época certa, aplicados 
no Banco do Brasil - portanto com as menores taxas. do mercado - eles 
representariam praticamente a mesma coisa. Em torno de 14 bilhões e pouco 
deveriam ser repassados em tempo certo. Com o atraso do seu repasse teriam 
rendido em torno de 13 bilhões e 500 milhões, uma diferença apenas de 
900 milhões entre o principal e aquilo que teria rendido se aplicado. Essa 
posição sistemática de atraso, por parte da Previdência, faz com que absoluta
mente nenhum planejamento possa ser exeqüível, porque, quando se estabe
lece uma prioridade, no ano anterior através do planejamento, e quando 
os recursos, com esse processo inflacionário e com essa crise toda, não chegam 
nos períodos previamente determinados, eles são simplesmente insuficientes 
para atender às prioridades estabelecidas. E as prioridades passam a não 
mais ser prioridades, porque os recursos são insuficientes, com a agravante 
de questão final do exercício eles precisam ser recolhidos aos cofres da Previ
dência quando indevidamente utilizados. 

Então, não é possível estabelecer-se um sistema que seja tão iníquo e 
injusto com a população do nosso País, porque, no mínimo, aquilo que é 
previsto poderia ser perfeitamente executado. Sabemos que os recursos são 
insuficientes e não chegam ao seu destino dentro dos prazos estabelecidos. 

Apenas para se ter uma idéia do que está ocorrendo, gostaria de abordar 
apenas uma questão com relação aos anos de 1987, 1988 e 1989, já que o 
tempo que temos para falar sobre isso é muito escasso. Em 1987, por exemplo, 
os recursos que a Previdência alocava para a saúde nos Estados representavam 
no meu Estado, o Rio Grande so Sul, em torno de 30%, do orçamento global 
do Estado. Vejam bem V. Ex"': em 1987 os recursos que a Previdência alocava, 
em seu orçamento de saúde para os Estados, representavam 30%, no Rio Grande 
do Sul, do orçamento geral do Estado. Em 1988 manteve-se esse 
percentual, também representando em torno de 30%. Em 1989, para se ter 
uma idéia, segundo nossas estimativas, os recursos que a Previdência destina 
para a área da saúde, no Rio Grande do Sul, representam 12% do orçamento 
geral do Estado. Isto significa que agora, em 1989, o arrocho é imenso na 
área da saúde, e os recursos diminuíram de 30 para 12% do orçamento geral 
do Estado. A correção que a Previdência fez para a área da saúde, em seu 
orçamento geral para este exercício, foi de 300% em relação ao ano passado, 
quando a inflação chegou a 1.000%. Esses 300% para este ano, em fevereiro, 
foram projetados até o final do ano, além da deflação, com a inflação zero 
em virtude do Plano Verão. Então, como se justifica que haja tantos recursos, 
e sejam jogados fora tantos recursos neste País, apesar de sabermos que 
a área da saúde, como disse o Senador Almir Gabriel, de fato, tem ociosidade, 
tem seus problemas que precisam ser enfrentados? Como se justifica que 
com menos recursos possamos atender às necessidades da população e, inclu
sive, aos preceitos constitucionais da universalidade e da gratuidade? Parece-me 
que se montou, então, uma trama, por parte dos setores interessados neste 
País, para desmoralizar um projeto que precisa de investimentos seguros na 
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área da saúde. Não podemos admitir que seja levado como anúncios corretos 
por parte dos adversários do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. 

Com isso, podemos refletir e imaginar como é possível fazer saúde pública 
no País quando para ela se destinam apenas 50 a 55 dólares per capita ano. 
Como se pode fazer saúde pública com um investimento tão baixo, tão insignifi
cante, de 50 a 55 dólares habitante/ano? Contudo, apesar dessas dificuldades 
de ordem financeira e de toda a luta que se trava nos bastidores e nos meios 
de comunicação sobre o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, não 
pod~mos ignorar que, indiscutivelmente, houve grandes avanços. Em primeiro 
lugar, pela participação e pelo controle social, porque efetivamente a sociedade 
participa do controle não só dos projetos de saúde, mas sobretudo da fiscali
zação dos recursos que são aplicados, desde o Município, através das Comissões 
Interinstitucionais e Municipais de Saúde, até os Estados com os Conselhos 
Estaduais de Saúde. Hoje eles participam ativamente e dão transparência 
a essas questões. E muitas questões que se levantam, especialmente sobre 
financiamento, são anseios legítimos da sociedade, que vê o tempo passar, 
mas não vê, por parte do Governo, preocupação alguma sobre os investimentos 
e os recursos necessários, inclusive cumprindo o texto constitucional, para 
que a área da saúde seja aquinhoada, a fim de que o direito da população 
possa ser atendido. 

Quero colocar o seguinte: é preciso que, neste seminário realizado na 
Câmara dos Deputados, reflitamos sobre as questões fundamentais para a 
saúde pública do País, para que, em cima da realidade dos recursos disponíveis, 
da sua alocação correta, também possamos projetar os recursos necessários 
e indispensáveis, atendendo assim, gradativamente à universalidade e à gratui
dade em todas as áreas. 

No setor público podemos garantir, como Secretários Estaduais que somos 
-eu represento o Conass-que efetivamente aconteceram melhorias substan
ciais, com algumas exceções em alguns Estados, onde a situação se tornou 
caótica por falta de repasse de recursos nos tempos aprazados. Vejam, por 
exemplo, que o setor público este ano recebeu janeiro e fevereiro na semana 
passada, e recebeu ainda através do Banco do Brasil, que está em greve, 
o que significa que não recebeu. 

Gostaria que tivessem bem presentes essas questões especialmente para 
que os adversários, que tanto criticam o sistema público de saúde, saibam 
que isto é uma trama que se está fazendo contra o setor público. Por exemplo, 
vejam V. S"' que a iniciativa privada recebeu do Ministro um aumento de 
100%. Ontem, os secretários, conversando com o Ministro da Previdência 
Social imaginavam que também seríamos retribuídos com 100%, porque, afinal 
de contas, os serviços públicos e privados têm o mesmo custo. E o Ministro 
disse que para isso precisa consultar o Ministro do Planejamento. Para a 
rede privada não precisou consultar; para a rede pública precisa consultar. 
Acho que são questões como estas que temos de ter bem presentes, e devemos 
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colocá-las com toda a clareza, inclusive com relação à participação dos Estados. 
O Ministro da Previdência disse ontem, na abertura do simpósio, que os 
Estados e os Municípios precisam participar efetivamente com recursos 
orçamentários. Mas como justificar que os Municípios e os Estados - os 
Municípios de maneira especial, estão participando com recursos orçamen
tários maiores - têm de assumir funções que são da União? Acho justo 
que os Municípios devam participar com recursos orçamentários. O Senador 
Almir Gabriel fala em 10%, e acho que está correto. Os Estados devem 
participar com mais recursos. Mas não se justifica que a Previdência venha 
reduzindo seus recursos, repassando seus encargos aos Estados. Os Estados 
e os Municípios não podem assumir a responsabilidade de serem financiadores 
desse sistema, quando compete, a nível central, o financiamento do sistema. 
E quando falo nos 12% que a Previdência destina este ano em relação ao 
orçamento global do Estado do Rio Grande do Sul, eu me apercebo agora 
que, na verdade, não são 12%, mas menos porque considerei o orçamento 
geral cio Estado e eu me esqueci cio orçamento cios Municípios, porque eles 
também contribuem. Então, ela reduz sua participação em termos gerais nos 
Estados. 

Esta é a reflexão que gostaríamos que todos tivessem, em nome cios 
Secretários Estaduais de Saúde, que têm a responsabilidade de gerir o sistema 
nos Estados, e dos Secretários Municipais de Saúde, que amanhã falarão 
também, que gerem o sistema nos Municípios, pois seu contato com a realidade 
demonstra uma questão totalmente diversa daquilo que hoje está no domínio 
público. (Palmas.) 
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A SRA. DEPUTADA 'ABIGAIL FEITOSA 

Coordenadora 

Passaremos a ouvir as questões, respeitando a ordem das inscrições do 
Plenário. Em primeiro lugar, está inscrito o Dr. José Carlos Seixas, Chefe 
de Gabinete do Ministério da Saúde. Cada participante terá três minutos, 
para que um maior número de pessoas possa manifestar-se. Gostaria que 
respeitassem o tempo, para que todos tenham a oportunidade de falar. Dare
mos espaço para que três participantes formulem suas perguntas e, depois, 
a mesa fará uma rodada para ver como responde. 

O SR. JOSÉ CARLOS SEIXAS 

Interpelador 

Queria usar da palavra por duas razões que me parecem básicas. Acho 
que os dois primeiros expositores, Senador Almir Gabriel e Dr. Hésio -
mais do que fazer uma exposição de números - mudaram e marcaram a 
direção de uma briga do setor saúde para viabilizar as coisas que precisamos 
fazer. Fica rasgada definitivamente a premissa de que o problema do setor 
saúde é uma racionalidade no uso dos recursos. Isto é um problema ético 
que nunca deve ser esquecido, porém não é a premissa de equacionamento 
do problema. Estamos diante de um sério problema, que é o fato de a Consti
tuição brasileira ter delegado à sociedade a responsabilidade de garantir direi
tos, o que, de uma vez por todas, deixou de ser um problema securitário. 
Ainda hoje, na Mesa, isto caiu em pauta. Senhores, na base de estudos 
autoriais vamos àquele lugar, mas não vamos a lugar algum. A Constituição 
nao perguntou sobre os direitos atuariais, mas se a sociedade queria ou não 
garantir a assistência universal à população brasileira, e uma vez que isto 
foi respondido positivamente: cabe à sociedade, governamental ou não, viabi
lizar os meios para que isto ocorra. É a partir desta premissa, e não dos 
déficits da Previdência, que se equaciona o problema. É preciso mudar a 
política, o discurso, o pensamento. Acho que isto nos coloca, como membro 
do setor saúde, numa premissa diferente. Se nós, enquanto componentes 
do setor saúde, iniciativa privada e setor público, ficarmos nos atirando pedras 
uns aos outros, não vamos a lugar algum. É preciso ficar claro que temos 
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um grande inimigo fora, a nível de equacionamento financeiro do País. Temos 
de exigir que nossos direitos e nossas obrigações sejam cumpridos. Lamento 
ter que dizer isto, mas, por solidariedade e companheirismo, não aceito a 
acusação feita ao Dr. Serrão, da Previdência. É um homem público (Palmas), 
com cinqüenta anos de serviço, que tem, sob meu ponto de vista, divergências 
na forma administrativa de conduzir a coisa pública, mas parece-me necessa
riamente o homem do setor público querendo realizar os preceitos constitu
cionais. Se continuarmos nesse varejo, não atingiremos as coisas mais comple
xas que foram apontadas na Mesa e que são seriíssimas. Temos de mudar 
nosso enfoque de luta política do setor saúde. Não podemos dar a entender, 
como foi dito pelo componente da Mesa que, por exemplo. quando o Dr. 
Adib comenta, S. S" dá ponto de parecer favorável à iniciativa privada. Não 
é nada disso. Dr. Adib é um homem que conheço, por várias razões, e disse 
que sem o setor público atuando permanente e intensamente jamais as cirurgias 
cardíacas do País teriam chegado aos níveis de qualidade e de eficiência a 
que chegaram. Portanto, temos de aprender o que está na Constituição. Temos 
de conviver com dignidade, com defeitos. Apenas quero mostrar que ou 
assumimos um compromisso setorial de unidade, de luta conseqüente, ou 
nunca chegaremos a enfrentar a deficiência apontada na área financeira, que 
é uma deficiência circunstancial, política, conjuntural. Acima disso existe o 
compromisso da Nação, na Constituição, de executar tarefas, e se não há 
dinheiro é preciso arranjar. Muito obrigado (Palmas.) 

O SR. AMAURY CADORI 

Interpelador 

Vizinha Mesa, demais participantes do Congresso, o motivo que me traz 
aqui seria com relação à nossa preocupação quanto à saúde dos previdenciários 
no Estado de Santa Catarina. No referido Estado basicamente a maioria 
dos nossos pacientes ou a maioria dos segurados é atendida, de modo geral, 
pela rede do setor privado, ou seja, entidades mantenedoras, tipo comunidades 
evangélicas, Irmãs da Divina Providência, comunidades assistenciais. Temos 
notado que nos últimos dez anos praticamente não houve um aumento dos 
leitos hospitalares nas cidades de Santa Catarina. Falo isto porque em Blume
nau dispomos hoje de 600 leitos, quando, segundo a Organização Mundial 
de Saúde, deveríamos ter aproximadamente 1.100 leitos, pelo seu coeficiente 
populacional. No entanto, temos notado, por parte da Previdência Social, 
um desinteresse total na assistência aos previdenciários. De outro lado, o 
trabalhador, muitas vezes, procura um hospital da rede pública e não encontra 
leito, outros pacientes perambulam de hospital em hospital no intuito de 
obter a assistência necessária. Há casos de pacientes em Blumenau que se 
dirigem a Itajaí e Joinville, inclusive vítimas de acidentes automobilísticos. 
Isso nos traz uma grande preocupação, pois - embora acreditemos que o 
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SUDS mereça total apoio de todos os órgãos governamentais - é uma reali
dade com o qual temos de conviver e a acatamos - não nos podemos esquecer 
de que essa rede hospitalar, que hoje preta assistência aos previdenciários, 
não pode deixar de assisti-los até a real implantação do sistema de SUDS 
a nível nacional. 

Blumenau, hoje, abarca a quantia de 59 mil cruzados. Pergunto: uma 
cidade com quase 300 mil habitantes pode sobreviver, em termos de assistência 
social e de saúde, com 59 mil cruzados? Devemos uma resposta ao nosso 
trabalhador e não nos podemos calar frente à situação caótica em que se 
encontra a saúde em nosso País, porque senão estaremos sendo omissos. 
Até o presente momento eu era um simples médico de ambulatório a prestar 
assistência aos previdenciários. Vejam V. Ex~' as dificuldades da saúde em 
meu Estado. 

Deixo aqui meu protesto quanto à saúde neste País e meu apelo no 
sentido de darmos a devida atenção aos hospitais, às irmandades de caridade 
e às sociedades e comunidades evangélicas que prestam assistência aos hospitais 
de Santa Catarina. Muito obrigado. (Palmas.) 

A SRA. SÔNIA FLEURY 

Interpeladora 

Interpelação inaudível (publicado em anexo documento apresentado pela 
mesma). 

O SR. SENADOR ALMIR GABRIEL 

Expositor 

Em primeiro lugar, sem que se queira de qualquer forma conter o pensa
mento da própria Assembléia, seria um momento rico para elaborarmos a 
legislação subconstitucional. De outra parte, todas as dificuldades e todos 
os problemas de determinadas cidades ou Estados, de certa forma, já foram 
suficientemente discutidos cm outros congressos. Portanto, se não utilizarmos 
de maneira adequada nosso tempo aqui, provavelmente não captaremos o 
sentimento da sociedade para elaborarmos essa legislação subconstitucional, 
que, me parece, a tarefa mais importante neste momento. 

Ou a sociedade brasileira, como um todo, passa a entronizar a idéia 
da seguridade social, e também a da saúde - e ela vem lutando pelo que 
conseguiu dentro da Constituição - ou então correremos o risco de ter criado 
uma fantasia, sem possibilidade de executá-la na prática. Creio, portanto, 
que não apenas os profissionais de saúde, mas o conjunto da sociedade brasi
leira, precisam buscar, de toda forma, os recursos necessários e indispensáveis 
à implementação do que foi estabelecido pela Constituição. 
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A Sra. Sônia Fleury levantou uma questão que me deixou feliz. O que 
me deixa perplexo todas as vezes em que converso com pessoas ligadas à 
área da seguridade social - aqui entendida como assistência, previdência 
ou saúde - é que as discussões se tornam exclusivas e setoriais, o que parece, 
no meu entender, um passo atrás naquilo que se conseguiu na Constituição. 
Muitas vezes tenho colocado a seguinte hipótese: antes de começarmos a 
raciocinar sobre seguridade social no seu nível central, será que não podemos 
raciocinar pelos fenômenos da vida que dizem respeito à saúde, previdência 
ou assistência, no momento em que eles acontecem diretamente naquele muni
cípio com quinhentos ou cinqüênta mil habitantes, e, a partir dessa condição 
menor, de maneira ascendente, chegarmos ao nível central nacional para 
decidirmos um projeto nacional? Será que não existe uma aproximação sufi
ciente entre a área que hoje apelidamos de assistência com a área da previ
dência e da saúde? Citemos um exemplo. Numa população de quinhentos 
habitantes teremos aproximadamente cem famílias. Destas, certamente alguns 
de seus membros deverão se aposentar brevemente, como o trabalhador rural, 
outros são contribuintes do sistema previdênciário, mas todos dependem da 
saúde, tanto a criança quanto o idoso. 

Então, na hora de se organizar os serviços públicos ou privados para 
essa unidade mínima, será que não podemos conceber uma forma de articu
lação entre os trabalhos de cada um, se a população é a mesma, em vez de 
pensarmos separadamente, setorialmente, até chegar a uma unidade de quinhen
tos habitantes? No meu entender, essa decisão não corresponde àquilo que 
foi conseguido pela seguridade social. 

Portanto, neste momento, refletindo mais profundamente sobre a per
gunta da Sra. Sônia Fleury, concluímos que este grupo, juntamente com 
todos os outros que estão preocupados com a área da previdência e assistência, 
deva pensar no sentido setorial, sem perder, porém, a visão global da seguri
dade social, conquista do povo brasileiro inserida na Constituição. 

A SRA. MARIA EUGÊNIA 

Interpeladora 

Minhas primeiras palavras são para registrar a importância do Parlamento 
na questão da seguridade social. Basicamente, como drsse o Sr. Hésio, suspei
ta-se de que alguns dos recursos envolvidos com a seguridade social, basica
mente da contribuição social sobre o lucro, estejam sendo mal aplicados e 
erroneamente direcionados. Independentemente dessa suspeita, isto está insti
tucionalizado. Quando o Parlamento, naquele esforço concentrado de dezem
bro, aprovou medidas provisórias, entre as quais a contribuição social sobre 
o lucro líquido, atribuiu à Secretaria de Recursos do Tesouro a arrecadação 
e aplicação dos recursos desta fonte. Posteriormente, com a medida provisória 
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do Plano Verão e da reorganização do Poder Executivo, estabeleceu-se priori
dades para aplicação dos recursos arrecadados pela Secretaria do Tesouro, 
tais como o pagamento de pessoal, da dívida externa e, em terceiro lugar, 
os programas sociais. Quer dizer, não é suspeita, mas está institucionalizado. 
Daí a importância do Parlamento quanto à tramitação dos projetos do Execu
tivo, no sentido de devolver ao seu leito natural os recursos da contribuição 
social sobre o lucro, quer dizer, retirá-los da área econômica e repassá-los 
para a área social. Cabe um projeto de lei de iniciativa do Parlamento nesse 
sentido. 

Não sei se entendi bem, mas o Presidente da Federação dos Hospitais 
disse que uma das soluções para os déficits seria o aumento de alíquotas. Acredito 
que o aumento de alíquotas sobre as contribuições previdenciárias será solução 
menos criativa possível e mais simplista. Precisamos nos recuperar, e a União 
deve honrar sua participação, que já foi de 14% sobre o orçamento da Previdência 
e hoje não alcança 2%. Devemos também exigir uma solução para que se fiscalize 
ou se viabilize a otimização da arrecadação das contribuições previdenciárias, 
prevenindo-se a evasão de recursos. É mais fácil lidar com tudo isso do que 
agravarmos cada vez mais o contribuinte, o segurado, o empregado e o empre
gador. (Palmas.) 

O SR. JOSÉ ÂNGELO BEZERRA SILVA 

Interpelador 

O Sistema Unificado de Saúde representa o melhor plano e a melhor 
idéia já surgidos neste País em matéria de hierarquização e definições de 
uma série de fatores que precisavam ser colocados em seus devidos lugares. 
No entanto, existem algumas definições básicas, até mais a nível de política 
nacional, que influem diretamente no sistema e para os quais precisa haver 
uma resposta. Por exemplo, está claro que não adianta falarmos em aumento 
de alíquotas, de recursos, porque todos sabemos que faltam recursos, pois 
tudo isso incide em um percentual sobre o salário, e o salário é o que existe 
de mais aviltado neste País. Portanto, enquanto não houver aumento de salá
rios neste País, não teremos recursos para a Previdência. Isto é óbvio. Houve 
crescimento de alíquotas justamente para cobrir a diminuição dos salários, 
mas não podemos continuar nesta mesma política. 

Por outro lado, há uma definição fundamental a ser estabelecida: que 
tipo de modelo seguiremos nesta política? Temos um modelo que parece 
ter um caráter socialista. No entanto, temos uma sociedade eminentemente 
capitalista. Que tipo de tratamento haverá? Será um tratamento equânime? 
No momento em que o sistema unificado compra a maior parte dos serviços, 
e é estabelecido um valor para o serviço, e no entanto os prestadores de 
serviço estão submetídús ao mercado capitalista, comprando tudo o de que 
necessitam para prestar esse serviço a preço de mercado, não será isso um 
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contra-senso? Precisamos obter respostas para estás questões. Em outras pala
vras, não há como se receber um salário no regime socialista e ter de gastá-lo 
num sistema capitalista. Ou verticalizamos tudo, ou teremos de encontrar 
outra resposta, principalmente porque o próprio sistema convive com uma 
prática capitalista em que não se consegue impor preço para a compra de 
medicamentos e equipamentos no mercado internacional, a preços de multina
cionais. 

Por que, então, essa diferença de tratamento entre o prestador de serviços 
nacional e as multinacionais? Todos sabemos que o que ouvimos é verdadeiro. 
Existe o boicote ao sistema público de saúde por parte de grupos que querem 
lucrar com a assistência à saúde. Por outro lado, sabemos também que, a 
continuar nesta marcha e considerando que o sistema compra a maioria dos 
serviços que oferece à população, estaremos caminhando para a inviabilização 
desses prestadores de serviços. 

São estas as questões fundamentais que precisam de resposta. (Palmas.) 

O SR. NÍVIO BRAZ DE LIMA 

Interpelador 

Meus cumprimentos à Mesa. Agradeço a V. Exª' a oportunidade. Em 
todos os relatos feitos aqui houve uma conotação negativa. Todos, sem exce
ção, trouxeram notícias ruins. Não temos dinheiro. O Brasil não tem dinheiro 
para aplicar na saúde. O que tem é insuficiente e mal aplicado. Esta foi 
a tônica de todos os depoimentos, quase sem exceções. 

O financiamento do setor saúde peca, em primeiro lugar, pela quase 
inexistência e, em segundo, pela própria filosofia de aplicação. A estratégia 
para a implantação do SUDS - como bem o defeniu o Dr. Chabo -
é um projeto de maior valor, lógico e justo para a maior parte da população 
brasileira. E nada mais é do que a consolidação de princípios e postulados 
básicos definidos numa conferência internacional da maior importância, na 
Rússia, em 1976 ou 1978, com a presença de 157 nações e 64 organizações 
internacionais, cujo objetivo é apenas a promoção da saúde no mundo até 
o ano 2000. Em outras partes do mundo isso tem sido feito. No Brasil, isso 
tem caminhado a passo de cágado, sem qualquer medida objetiva de implan
tação. 

Não se discute nada sobre o que foi colocatlo a respdto do SUDS e 
de saúde, mas é preciso que haja competência administrativa e gerencial. 
Não se admite que uma empresa funcione bem com incompetência, nem 
pública, nem privada. Ambas têm de dar resultados. Na primeira, os lucros 
podem advir não no sentido de dinheiro, mas no sentido social, muito mais 
importante do que os lucros monetários. A segunda tem de apresentar lucro 
em dinheiro, porque, do contrário, não anda ou vai à falência. Serviço público 
não vai à falência. O País está falido, mas a empresa pública não. A particular 
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pode falir, quebrar, até tomando-se tudo se ela for incompetente. Isso acontece 
devido à incompetência de seus administradores. 

Quanto à empresa pública, não sou contra a estatização de certas áreas. 
Há muitas, inclusive a de saúde, em que a estatização deve prevalecer. Se 
a empresa pública - como foi muito bem colocado pelo Dr. Sérgio Arouca 
-mostrar-se competente e capaz, naturalmente substituirá a empresa privada. 
E quem pagará caro, pois em medicina tudo é muito caro e cada vez mais 
caro, se pode dispor de um serviço bom e gratuito? Ninguém, é óbvio e 
ululante. Ou seja, à medida que a competência da empresa pública prevalecer, 
com bom resultado, as coisas se resolvem naturalmente, como disse o Dr. 
Sérgio Arouca. 

Por fim, queria lembrar a alternativa representada pelo sistema Unimed. 
É um sistema social, baseado na filosofia e na doutrina cooperativistas, que 
tem oferecido uma proposta alternativa, mas com crescimento e êxito, porque 
congrega, neste momento, quarenta mil médicos em cento e cinqüenta e 
sete Unimeds em todas as capitais de Estados e em mais outras cento e 
quarenta cidades. Sua assistência é de qualidade, personalizada, com consul
tórios, comprometimento, responsabilidade e confiança recíproca entre médi
co e paciente, com resultados que se têm refletido em cláusulas de reivindi
cações trabalhistas, em dissídios coletivos e greves. Obrigado. (Palmas.) 

O SR. LUIZ ALVES FIGUEIREDO 

Interpelador 

Antes de fazer a pergunta, gostaria de dar algumas informações. 
Bezerros é uma cidade de Pernambuco com cerca de setenta mil habitan

tes, metade urbana e metade rural. Dispúnhamos de cinco médicos até dezem
bro e de sete dentistas, que trabalhavam dez horas. A partir de janeiro contra
tamos mais quatro médicos. E, numa tentativa de estabelecer a isonomia 
pelo menos com o Estado, porque a Prefeitura pagava um terço do que 
o Estado pagava, passamos a pagar o que este pagava. Com autorização 
do Prefeito de Bezerros, no mês de abril os médicos passaram a receber trezen
tos e quatro cruzados novos e vinte e oito centavos. Este é meu contracheque, 
que está para ser pago, porque a Prefeitura bancou o pagamento de todo 
o pessoal da área de saúde até o mês de março. Mas como só recebemos 
até novembro os repasses a que temos direito - não sei se do Governo 
Federal ou do estadual - a Prefeitura não teve mais condição de fazer o 
pagamento do pessoal da área de saúde. Com a isonomia, dobramos pratica
mente o número de profissionais, passando de cinco para nove médicos, e 
para os sete dentistas, que trabalhavam dez horas, esse número de horas 
foi dobrado. Portanto, pergunto: como pagar se o município tem uma arreca
dação total em torno de cento e vinte mil cruzados, advinda de FTM, ICM 
e outras? Dez por cento dariam doze mil cruzados, e é impossível gerir o 
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sistema de saúde de uma cidade do de ou de qualquer outra 
do interior com setenta mil habitantes, com doze mil cruzados, já que o 
SUDS não remeteu mais dinheiro para Bezerros ou outros municípios de Pernam
buco. 

Fica a pergunta a quem possa respondê-la. 

A SRA. ANA LIPKE 

Interpeladora 

Queria tecer algumas considerações a respeito do que ouvi sobre competência 
e incompetência. Foi dito aqui que à empresa privada cabe o lucro, sob pena 
de falir, enquanto a pública não vai à falência. Mas temos de ter outros critérios 
de competência e incompetência. Um dos critérios de competência, por exemplo, 
diz que tanto o setor público quanto o setor privado devem proporcionar as 
ações de saúde de que a população brasileira precisa. E não é isso que temos 
assistido ao longo de todos esses anos. E é para criarmos um sistema único 
de saúde competente, englobando o setor público e o setor privado, que temos 
realizado conferências e simpósios como este. 

E não estou preocupada com a rede privada, porque sabemos que ela 
investirá seu capital sem se preocupar com financiamento da área pública. 
Aquela rede privada que depender de financiamento público estará dentro 
de um sistema único de saúde de forma complementar. Agora, o que queremos 
colocar aqui - e dirijo estas peguntas à Mesa - é que estamos falando 
de financiamento ( ... )(trecho da fita sem gravação). Não sabemos o quanto 
sai de contrabando de minério de ouro deste País. O País é extremamente 
rico e teria condições de oferecer saúde à sua população, tendo apenas que 
gerir melhor nossos recursos, tornando-os nossos. Em relação a financia
mentos, ouço falar-se em "verbas da Previdência Social". Perguntamos até 
quando apenas trabalhadores e empresas fornecerão dinheiro para assistência 
médica neste País. Temos de saber onde estão os recursos vindos de outras 
fontes da União, dos Estados e dos municípios. Os municípios viviam numa 
situação de penúria, mas a Constituição vai reformular isso. Aqueles muni
pios que não tiverem condições terão de ser ajudados, porque seus habitantes 
contribuem para o Orçamento do País. Mas como garantiremos esses financia
mentos? Gostaria que alguém me respondesse. Também os Estados devem 
colocar seu percentual de recursos para a saúde, porque, de um tempo para 
cá, se o percentual de aplicação do orçamento dos Estados era pequeno, 
ele diminuiu e agora está a zero, porque todos só querem receber recursos 
da Previdência Social. 

Estamos aqui também para cobrar o compromisso dos Governos Federal, 
Estaduais e Municipais quanto ao financiamento para a saúde. Quero ainda 
formular uma pergunta ao Dr. Hésio Cordeiro com relação aos dados sobre 
a aplicação dos recursos do Inamps nas redes pública e privada nos últimos 
anos, pelo menos em percentuais. (Palmas.) 
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A SRA. CLARISSE DE FREITAS 

O movimento de médicos residentes, através de suas representações, 
Associação Nacional de Médicos Residentes, Associações Gaúcha, Paulista 
e Pernambucana de Médicos Residentes, traz algumas questões ao Presidente 
da Federação dos e uma colocação que gostaríamos fosse analisada. 
Partindo-se do de que o gerenciamento na assistência do setor saúde 
entre o e o setor público, cujas finalidades fundamentais são 
divergentes, perguntamos ao Presidente da Federação dos Hospitais o que 
S. Sª pode dizer a respeito da colaboração do setor privado, pois não se 
integra em nenhum sistema de referência nem colabora com a vigilância epide
miológica, podendo ainda falsear as codificações de nosologias, alterando 
o perfil de populações inteiras. Entendemos que, pelas finalidades do sistema 
único de existe a necessidade de um delineamento, por esse mesmo 
sistema, da formação de recursos humanos para a área. E deveria ser o setor 
público que deveria nortear as linhas a serem seguidas nessa formação. 

Por isso, o movimento de médicos residentes se coloca contra a hegemonia 
dos especialistas na regulamentação, autorização e proposição dos títulos des
sas especialidades. Essas sociedades não apresentam uma proposta de saúde 
e, na sua maioria, não se integram ao sistema de sáude. E achamos estranho, 
quando nos propomos a discutir um sistema de saúde, que salve propostas 
imediatistas, embasadas na dificuldade do estágio atual de saúde e no ônus 
de setores mais frágeis, como os recém-formados, seja colocada a responsa
bilidade da solução da questão de saúde. Hoje, na realidade, o serviço civil 
obrigatório é um paliativo que não soluciona. E, ao invés de proteger as 
comunidades desprovidas de recursos de saúde, as priva do direito da continui
dade no atendimento e nos serviços. Lembramos nesta oportunidade as expe
riências do Projeto Rondon. (Palmas.) 

O SR. SÍLIO NASCIMENTO ANDRADE 

Interpelador 

Deputada Abigail Feitosa, Presidente da Mesa, demais col.egas da Mesa, 
minha preocupação, como de resto, a de todos os companheiros da Federação 
e de muitos outros, é quanto à otimização dos recursos na área da saúde, 
problema gravíssimo, seriíssimo. Inspiro-me nas páginas aterrorizantes para 
mim de "Brasil, Reforma ou Caos", de Hélio Jaguaribe e colaboradores, 
quando se referem ao desempenho do setor público: ou modifica-se esse 
desempenho, ou não conseguiremos nada em termos de reforma, mas, sim, 
o caos apocalíptico se isso não for atendido a tempo. Dirijo-me aqui especial
mente ao Dr. Ferrari. 
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Se não me engano o Sr. Roberto Chabo, a quem muito estimo, falou 
também numa orquestração. No setor saúde há sempre muita paixão na coloca
ção das matérias. Mas chegou às minhas mãos, através do Deputado Jorge 
Vianna, uma série de auditagens da Ciset no sistema SUDS em oito Estados 
- na verdade eram dez, mas só consegui oito Estados. Entreguei essas audita
gens a um contador juramentado, com reconhecimento de firma etc., e ele 
fez uma análise no período de 1987, a partir de junho, até o fim de 1988. 
E para ser breve, lerei o seguinte: 

Procedimentos contábeis/financeiros/orçamentários: 

Apesar do Sistema SUDS estar amplamente normatizado através de de
cretos e portarias, verifica-se que não há nenhuma uniformidade de procedi
mentos nesta área. Cada Estado executa os recursos do SUDS à sua maneira: 
alguns os incluem no seu orçamento, outros, tornam-nos como recursos extra
orçamentários; alguns recolhem o saldo do exercício para fins de reprogra
mação e compensação, e outros não o fazem; os balancetes e outros demons
trativos financeiros são feitos por uns somente com recursos dos SUDS, 
outros incluem outras fontes; alguns Estados consolidam suas prestações de 
contas, outros não; as relações de despesas são feitas com e sem detalhamento 
a nível de Elemento de Despesa. 

No entanto, há irregularidades e irregularidades. No caso, há de se "sepa
rar o joio do trigo", ou seja, verificar o que é erro técnico de falta de conheci
mento e interpretação, e o que é realmente irregularidade, descumprimento 
de norma legal. 

Assim, a movimentação dos recursos -- S. s~, considera pecado venial 
- no sistema financeiro estadual, atrasos na prestação de contas, divergências 
nos saldos dos balancetes em razão da "mistura" de recursos, pagamento 
de isonomia salarial a pessoal sem vínculo, embora tenha servido ao sistema, 
tombamento do patrimônio do Estado de bens sem têrmo de cessão, atrasos 
contábeis e deficiências de controles financeiros e patrimoniais constituem 
erros "benignos", decorrentes mais da desorganização e falta de aperfeiçoa
mento dos recursos humanos. 

Julgamos, porém, que as aplicações no over e a apropriação dos rendi
mentos, as despesas não comprovadas, a cobrança de "Taxa de Administração" 
sobre repasses, a falta de registro de pagamentos, os cheques sem fundo, 
o repasse a entidades não previstas no sistema ou sem o convênio e débito 
não explicado na conta de rendimentos configuram irregularidades graves, 
que ferem, mais do que as normas do sistema, o próprio Código da Adminis
tração Pública, consubstanciado na Lei n9 4.320/64. 

III - Execução da Despesa 

Os planos de aplicação de recursos deveriam, clara e objetivamente, 
definir os limites e a natureza da despesa a ser aplicada dentro do sistema 
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SUDS. No entanto, verifica-se que, dos 8 Estados, em 5 os auditores concluem 
que "o plano de aplicação possibilita interpretações diversas para a utilização 
de verbas repassadas ... dada a falta de detalhamento dos elementos que os 
compõem ... ". 

Isso não impediu, todavia, que, com o concurso da lógica, tenham os 
auditores apurado em todos os Estados "a realização de despesas não compa
tíveis com a finalidade do convênio", caracterizando um claro desvio de verba. 
De fato, não há como imaginar necessários ao sistema, por exemplo, o paga
mento de desfiles de divulgação de "Operação Veraneio" (Santa Catarina), 
a compra de camionete cabine dupla com toca-fitas e ar-condicionado, desti
nada a Secretário de Estado, ou o pagamento de jetons a Conselheiros (Ala
goas) e ao próprio Secretário. Houve outro tipo, mais sutil, de desvio de 
finalidades, como no Distrito Federal, onde foi detectado que "os recursos 
do SUDS estão sendo utilizados para cobrir a despesa decorrente de manu
tenção da Fundação Hospitalar do DF", e, na Bahia, verificou-se "repasse 
indevido a instituição não prevista no sistema". 

Apurou-se também casos de obras não previstas no PA., como no Pará 
e no Maranhão. 

Constata-se, portanto, no âmbito do universo estudado, que os recursos 
do SUDS, neste primeiro aniversário do programa, não vêm sendo aplicados 
em sua totalidade corretamente, com provável comprometimento dos seus 
objetivos. 

Antes de deixar a tribuna, quero solidarizar-me com tudo aquilo que 
a Sr" Ana aqui colocou com sua inteligência. (Palmas.) 

O SR. AUGUSTO ALVES DE AMORIM 

Interpelador 

Inicialmente, gostaria de saudar a Mesa, especialmente à Presidente desta 
Comissão, Deputada Abigail Feitosa, que democraticamente abriu os debates 
desta reunião a fim de que pudéssemos também participar dela. 

Surpreendeu-me bastante, embora estudioso de saúde há anos, os dados 
e o pronunciamento do nobre Senador Almir Gabriel, que diz o seguinte: "Há 
necessidade de profunda reflexão sobre os problemas de saúde do País". 
Lamentavelmente, não é este o comportamento geral e não há, pelo que 
entendemos, um aprofundamento sério nos estudos, a alavanca de tudo, nas 
fontes destinadas à saúde deste País. Queremos discutir iniciativa privada, 
estatização, o Governo. Ora, mundialmente se sabe que o Governo, via de 
regra, não gerencia bem. Vários pronunciamentos internacionais existem de 
sobra mostrando essa realidade. Então, qual a questão principal? No nosso 
entender, é exatamente a que colocou o Senador, isto é, o problema de recursos. 
S. Ex• nos mostrou que, inclusive, existe um decréscimo de recursos e, se 
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continuarmos nessa não conseguiremos fazer nada, nem mesmo o SUDS. 
Aliás, o SUDS está desmoralizado exatamente por causa disso. Falo por 
Minas Gerais, cujos dados conhecemos em percentuais aproximados: em 1987 
eram 2,9% do orçamento para a saúde; em 1988, 1,9% e, em 1989, 0,9%. 
Também lá está decrescendo. Então, a base do problema está, a nosso ver, 
antes de qualquer outra coisa, na falta de recursos. Quanto aos hospitais, 
quase 80% dos atendimentos no País são feitos pela iniciativa privada, sendo 
que aproximadamente 90% da clientela são de previdenciários. A remuneração 
é extremamente baixa. O questionamento de iniciativa privada a nível de 
hospital, no nosso modo de entender, não é válida, porque a iniciativa privada 
do Brasil está submetida à seguinte regra: é o grande cliente que estabelece 
a classificação, o preço da diária, quanto, como e quando deve pagar. E 
não há empresa privada no mundo, nem no Brasil, que se submeta a esse 
jogo. 

Gostaria de agradecer, mais uma vez, à nobre Deputada Abigail Feitosa, 
pela possibilidade de falar aqui. Deveríamos juntar todas as inteligências deste 
País, no sentido de trabalhar positivamente para econtrarmos sem pechas, 
sem retaliações, uma solução para melhorar a saúde do povo brasileiro. 

Em 1971 tive a oportunidade de apresentar um trabalho 
sobre tudo o que estamos discutindo aqui e que coloco à disposição da Mesa. 
(Palmas.) 

A SRA. LEONOR GONÇALVES 

Represento a União Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis 
- Regional Minas Gerais. Em relação ao setor privado, gostaríamos de deixar 
bem claro que não estamos discutindo o direito de o setor privado trabalhar. 
Ele deve trabalhar, enquanto setor com os riscos que tem de correr. 
Somos contrários a que o dinheiro público seja aplicado nesse setor. E, se 
for aplicado, deve sê-lo, mediante as regras do setor público. Isto deve ficar 
bem claro aqui. (Palmas.) 

Gostaria de fazer uma pergunta ao Presidente dos hospitais: o setor 
privado tem de ter lucro para sobreviver, mas reclama que ganha mal da 
Previdência Social para atender a seus Por que S. S' está tão resis
tente a que o setor público assuma a responsabilidade, se está lhe pagando 
tão mal? (Palmas.) Causa-me entranheza o Presidente dizer que deverá o 
setor público só investir na saúde pública. E sabemos o porquê. A saúde 
pública não dá lucro neste País e por isso o prejuízo fica sempre para o 
Estado. Onde há prejuízo, o Estado tem de atender, a exemplo das patologias 
que o setor privado não assume porque têm altos preços. E quem tem de 
assumi-las é o setor público. Então, estamos deixando para o setor 
tudo aquilo que o setor privado não quer por ser muito caro e desvantajoso 
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para ele. É norma constitucional conceder assistência médica ao povo em 
todos os níveis. Não vamos aqui defender que o Estadó não aplique nada 
nas áreas terciária, quaternária, secundária, nem que o prejuízo seja somente 
a nível de saúde pública. 

Gostaria de abordar rapidamente a questão do serviço civil. Talvez tenha 
sido infeliz a terminologia, mas cabe àqueles que são pagos pela sociedade 
para estudarem nas universidades, principalmente públicas, com dinheiro do 
povo, retribuírem de alguma forma aquilo que a sociedade investiu neles. 
Como seria isso? Uma possibilidade seria, posteriormente, quando formados, 
a de pagarem ao povo, com um ano de trabalho, aquilo que foi investido 
neles. É óbvio que não os colocaremos onde não têm condições de trabalhar, 
sob pena de não poderem servir ao povo. Contudo, para isso é preciso infra-es
trutura, ainda que mínima. Isso não é nenhum absurdo, mas forma de contri
buirmos com a sociedade por aquilo que ela investiu anos e anos, sem retorno 
algum. (Palmas.) 

O SR. IVO ARZUR PEREIRA 

Interpelador 

Exmª Abgail Feitosa, Dr. Ézio Cordeiro, demais membros 
da Mesa, caros de Plenário, nossa intervenção, em nome da 

Misericórdia do Paraná e da Confederação de Misericórdia do 
Brasil, é no sentido de trazermos nossa posição em relação ao SUDS. Somos 
defensores entusiastas do SUDS, pois é o único caminho para, num 
de dimensões continentais, não só melhorarmos a assistência médica do povo 
brasileiro, mas também agilizarmos os serviços, tornando-os mais econômicos. 
Então, a Confederação Nacional e as Federações quç participam da Confede
ração defendem entusiasticamente o SUDS, mesmo porque é uma questão 
até administrativa. Num país de dimensões continentais, repito, temos de 
centralizar o planejamento, a coordenação e o controle, e descentralizar a 
organização e a execução. Há duas décadas predomina no mundo o planeja
mento sistêmico. O que é o planejamento sistêmico? É a interação das organi
zações e instituições com o meio ambiente, seja a natureza, o meio social, 
_ ou econômico. E o SUDS está exatamente atendendo a esta teoria 
de um moderno planejamento sistêmico. 

Estranhamos que V. EXª5
, Deputados e Senadores, que inseriram na 

Constituição esses direitos inalienáveis do povo brasileiro à saúde, não tenham, 
em 1968, inserido no Orçamento da República os recursos necessários para 
implementar o atendimento ao SUDS. Estamos, em maio, à beira de um 
colapso em nossos hospitais, porque não só as tabelas são deficitárias, como 
há atrasos enormes em virtude da falta de verba. Então, pedimos aos Srs. 
Congressistas que viabilizem aquilo que inseriram na Construção, implemen-
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tando e complementando nosso Orçamento com os recursos a 
fim de executarmos com perfeição a política do SUDS. Isto é urgente e 
necessário, é também um apelo dramático que representantes de 
filantrópicos e Santas Casas, fazemos aos Exm'' Srs. Deputados e Senadores 
do Brasil. Este é o calcanhar de Aquiles do sistema SUDS: a necessidade 
urgente de serem implementados os recursos para o atendimento ao programa. 

Por último, parece que a característica de uma em desenvolvimento 
é n~o aprender com os erros do passado. Vejam V. Ex'': parece que nos 
esquecemos do que aconteceu com o saudoso Presidente Tancredo Neves 
num hospital de Brasília; esquecemos porque os hospitais estão, como disse, 
à beira de um colapso. Aquilo que aconteceu com o ex-Presidente, deve 
estar acontecendo em todo o Brasil com a classe trabalhadora, com o cidadão 
simples, porque os hospitais estão sucateados, sem condições de melhorar 
a assitência média ao povo brasileiro. Por isso devemos melhorar nossos 
hospitais. 

Encerrando, queremos dizer que homens - entre eles o Dr. 
Hésio - que iniciaram este grande programa da AS e do SUDS devem 
lembrar-se das palavras de Neil Armstrong quando desceu na lua, embora, 
para estes homens - Dr. Hésio, Dr. Rafael de Almeida Magalhães e os 
outros que se seguiram - pareça um pequeno passo para um homem, é 
um gigantesco passo para a so!uçáo dos problemas1de saúde do povo brasileiro. 
Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. CORDEIRO 

Expositor 

Em primeiro lugar, quero agradecer as palavras tão amáveis do Dr. Ivo 
Arzua, que retrata com muita propriedade o que entendemos como o relaciona
mento entre o setor público e o setor 

Respondendo à primeira pergunta, o Poder Público vai articular-se com 
o setor filantrópico e com o setor de caráter lucrativo, na forma 
que a Constituição estabelece, isto é, com para o setor 
que representa o setor público de natureza não autônomo 
em relação ao Estado, mas articulado e 
na medida em que assim por se 

aos programas de 

a autonomia dessas entidades. O setor caráter lucrativo 
na medida em que assim desejar, através de um sistema de contrato de direito 
público, cujo início da discussão se deu em junho de 1985, de certa forma 
até se antecipando bastante à o 
trabalho de vários meses de discussão e de 
caráter lucrativo, não aceitava o do direito 
e a sabedoria dos nossos Constituintes fez com que, na se inserisse 
a questão do direito como a melhor forma de relacionamento 
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entre o público e o privado de caráter lucrativo. Para isso, inclusive, se contou 
com a compreensão de dirigentes do setor privado, e, após vários meses 
de discussão, que ali não havia armadilha estatizante, mas, sim, 
um instrumento jurídico correto, definido constitucionalmente por todos os 

da administração Não havia fantasma escondido sob a 
proposta do direito público. No que diz respeito ao setor filantrópico, o traba
lho da Confederação da Misericórdia, junto com a Previdência Social permitiu 
expandir o papel dessas isntituições filantrópicas. Lembro-me bem de uma 
carta que recebi do Pe. Linhares, o Provedor da Santa Casa de Sobral, no 
Ceará, em que ele dizia: "Esse convênio que vocês nos propuseram foi uma 
coisa notável, porque foi possível investir na instituição, foi possível ampliar 
o CTI, comprar outro de raios X". Isto mostra que realmente esta 
articulação viabilizou que viviam de pires na mão e que atendiam, 
através de esforço os chamados indigentes. Pelo menos no setor 
filantrópico e nos universitários, foi possível terminar com essa cate-
goria de pessoas de segunda classe. Creio que o passo seguinte será estender 
essa idéia de também ao setor privado, de caráter lucrativo, 
naquelas regiões onde não existir o setor público, ou o setor filantrópico, 
ou outra como hospitais universitários etc. Creio que também é 
preciso entender, nesse debate sobre o setor público e o privado, essa questão 
que eu já considerava superada. Surpreendi-me com o manifesto da FBH, 
que, de novo, viu o fantasma da estatização. E aí vi que os fantasmas continuam 
soltos por aí: o fantasma do déficit da Previdência e o da estatização. Não 
se trata disto. Trata-se desse tipo de conivência, como está constitucionalmente 
definido. Creio que o Dr. Seixas colocou com muita propriedade a idéia 
de que esses dois setores devem buscar o que lhes é comum, além da boa 
prestação de serviço de saúde à população. Esta é a obrigação de todos 
os setores, independentemente de serem públicos ou privados. O que mais 
une todos esses segmentos é o reconhecimento da necessidade da ampliação 
das dotações para a saúde e da resolução dos impasses do financiamento 
da seguridade social. Como apontou o Senador Almir Gabriel, não se trata 
de inexistência de recursos, mas, da falta de uma clara prioridade para 
as políticas de seguridade social. Isto é possível fazer. Nossa companheira, 
Secretária de Assistência Social da Previdência Social, mencionava que a 
segunda prioridade do Governo é pagar a dívida externa e a terceira é todo 
o social, quer o "tudo pelo social" é a terceira prioridade. Desse modo, 
o pessoal, que já é mal remunerado, vai morrer de fome. Esse tipo de prioridade 
tem que ser revisto não só no que diz respeito aos compromissos da 
dívida externa. como às chamadas estratégias de combate ao déficit público, 

nas costas do serviço público suas mazelas, que ainda 
são muitas, e a crise econômica e financeira do País. 

Quero comentar também o processo de recuperação da rede assistencial, 
que tinha de começar por lugar. Começou pelos hospitais universitários, 
depois estendeu-se às entidades filantrópicas e foi chegando à rede pública, 
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através dos convênios com as secretarias estaduais e com as secretarias munici
pais, e chegou até o terceiro momento, quando a própria rede tinha que 
rever seus mecanismos gerenciais. O grau de abandono, de sucateamento 
que a rede privada reclama hoje é muito antigo na rede pública. Os gastos 
da Previdência Social com a assistência à saúde representaram, até o ano 
de 1984, a destinação de 75% de recursos para o setor privado, sem grandes 
exigências de prestação de contas, por sinal, ou nenhuma exigência. A partir 
de 1985 são perleitamente constatáveis, nas leituras dos orçamentos da Providência, 
uma progressiva inversão, que reflete a prioridade para o setor público, que, 
associado aos hospitais universitários, representou, no ano de 1987, um percen
tual de 58% do orçamento do Inamps. Os dados de 1988 e 1989 mantêm 
essa tendência. De maneira que hoje, no orçamento da Previdência Social 
para a assistência à saúde, realmente em torno de 60% estão destinados 
ao setor público, aqui entendido como o setor próprio, a rede vinculada 
anteriormente ao Inamps e agora em processo de transferência para a adminis
tração estadual e municipal, a rede do Ministério da Saúde, a rede estadual, 
a rede municipal e os hospitais universitários. É interessante ver que isto 
correspondeu a uma recuperação na produção de serviços tanto nos órgãos 
governamentais quanto nos hospitais universitários. O incremento em termos 
de consultas ambulatoriais e de internações mostra uma melhoria do desem
penho desses dois segmentos. Fazendo também, ao setor filantrópico 
e ao setor privado, esse setor é o que participa nas internações, hoje, pelo 
menos em 87 e 88, com cerca de 63 a 64% das internações, o que é um número 
bastante distinto dos números de 74, por exemplo, onde 93% das internações 
eram somente prestadas pelo setor privado. E o mais interessante é que 
não se investiu na construção de hospitais públicos. Houve um processo de 
abandono de instalações já existentes, que passaram a ser subutilizadas nos 
cuidados básicos de saúde. Toda a rede do PIASS - Programa de Interio
rização das Ações de Saúde e Saneamento realizado em 70 e 71 no Nordeste, 
significou o abandono, a paralisação do funcionamento da rede antiga em 
função da inexistência de recursos para custeio. Quer explica-se um 
pouco a melhoria, inclusive, na área do cuidado ambulatorial, das consultas 
médicas e no atendimento básico à pela recuperação de uma rede 
de cuidados básicos já existente, que estava abandonada. Na Bahia, por exem
plo, uma rede de 1.500 postos de saúde foi totalmente abandonada antes 
de março de 1985. Cerca de 40 ou 45 hospitais estavam sem funcionar. Em 
Pernambuco, o Secretário de Saúde relatava, há algum tempo, que cerca 
de 40 hospitais existentes em Pernambuco, com uma média de 100 leitos, 
funcionavam, quando isto ocorria, com 20% desses leitos, ou seja, havia 
uma rede que foi sendo abandonada. Basta dizer que Pernambuco tinha uma 
relação de um leito do setor público para 10 mil habitantes, com mais um 
do setor privado, e essa rede realmente não funcionava. 

Eram alguns comentários que eu gostaria de fazer em função das perguntas 
e dos comentários feitos pelos participantes. 
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OSR.ROBERTOCHABO 

De batedor 

Eu tinha algumas perguntas a fazer, mas gostaria, logo de início, embora 
informal e respeitosamente, de dizer que acho que a iniciativa privada veio 
um pouco arrogante para esse forum; acho que ela não tem esse direito. 
Pode-se arrogar o direito de ser arrogante -para não ser redundante. Acredito 
que o setor da iniciativa privada - destaco muito bem o setor filantrópico, 
que respeito, mas acho que precisa ser mais democratizado na sua gestão 
- o setor dito lucrativo é débil, e será sempre débil, porque sempre estrutu
rou-se, subsidiou-se, amparou-se, amuletou-se no serviço público, com o di
nheiro e recurso públicos. Por isso, esse tipo de capitalização já impiedoso, 
feito com recursos públicos - perdoe-me o pessoal do setor privado - e 
prosperou. Mas hoje, se perder esses subsídios e se o setor público tornar-se 
eficiente, o setor privado vai-se exaurir. Mas não vou liquidar o setor. Não 
é esta nossa pretensão. Acho que seu papel complementar permanecerá mas 
não com a preponderância que está sendo alegada aqui. Questiono a eficiência 
do setor privado com relação ao setor público, até porque os fatores geradores, 
os seus recursos humanos, foram forjados no setor público. E aí quero fazer 
uma defesa do serviço público neste País, que está sendo questionado aqui. 
Ninguém questiona a eficiência da Petrobrás, de Volta Redonda, ninguém 
questiona a eficiência do meu hospital no passado, que hoje caiu porque 
não alocaram recursos. O Hospital do Servidor do Estado era um hospital 
padrão "A" dito complexo, sofisticado; também o Hopital Cardoso Fontes. 
Começam a faltar recursos e esses hospitais começam a ficar de joelhos. 
Mas não apareceu ninguém, no Rio de Janeiro, que alegasse competência 
e eficiência diante desses hospitais, mesmo hoje, quando estão debilitados. 
Preciso dizer que o serviço público neste País tem também sentido, mesmo 
diante desse Governo que aí está, exaurido, desmoralizado, decaindo, que
rendo arrastar com ele o que este País construiu com seu esforço, que não 
é dele. É preciso distinguir o Governo do povo deste País, o que se construiu 
de esforço e de sacrifício para fazer desta uma Nação moderna. Há gente 
aí querendo alienar, vender este País ao estrangeiro. É isto. Abrem-se as 
comportas dos recursos deste País para pagar a dívida externa e não se cumpre 
as exigências menores do País. Por isso é que estão faltando recursos. É 
este Governo, com seu Ministro Mailson da Nóbrega. Para mim, Maílson, 
Dornelles - aliás respeito muito o Dornelles, que nos ajuda muito - Delfim 
Netto, esse pessoal todo que está aí não serve absolutamente. Sua competência, 
sua inteligência serve aos interesses que não são necessariamente os nossos. 

Por outro lado, gostaria -de colocar exatamente esta questão que foi mais 
de fundo. É preciso estabelecer a verdade histórica, até porque ofertar mais 
serviços não significa mais eficiência. Era isso o que eu queria dizer fundamen-
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talmente. Questiono aqui e alhures meu amigo Sílio de Andrade, com sua 
competência. Discutimos Brasil afora. Mas tenho que reconhecer que os senho
res são dependentes do serviço público mesmo. Não quero liquidar com o 
serviço privado - ao contrário - mas os senhores serão sempre comple
mentares, terão sempre o receio da estatização. Deus me livre de estatizar 
aquilo que ao longo dos anos, - como V. Ex' disse - vai ser sucateado 
mesmo. Acho que ninguém deve estatizar o serviço privado, até porque ele 
não tem força para preencher o vácuo que o serviço público deixou pela 
ineficiência. O poder burocrático internamente fez com que fosse ineficiente. 
Mas ele vai se tornar ineficiente através do SUDS e do SUS. E aí vamos 
deixar de forma complementar o serviço privado. Não estamos num país 
com regime socialista. Um companheiro colocou aqui inadequadamente. O 
SUDS e o SUS, absolutamente, não são para conviver com o regime socialista, 
até porque eu sou socialista. Mas a minha proposta não é socialista neste 
momento. A minha proposta é democratizar o setor de saúde. Democratizar 
o setor de saúde é uma coisa; agora, fazer o regime socialista é outra. Acho 
que houve um excesso na análise do companheiro. Ficarei por aqui. Estava 
com isso engasgado, precisava contar essas coisas para as pessoas. Com todo 
o respeito e formalismo que tenho com as entidades, acho que elas têm 
um papel neste País. Este País é tão grande que vamos conviver, realmente, 
democraticamente. (Palmas.) 

O SR. CARLOS EDUARDO FERREIRA 

Debatedor 

Vamos tentar ser sintéticos nas nossas colocações. Quanto iniciamos a nossa 
fala, informamos e dissemos ao Plenário que gostaríamos de colocar 
algumas questões básicas, - hoje uma realidade no Brasil - que precisavam 
ser analisadas e ponderadas pelos políticos, pelos membros da Comissão de 
Saúde, enfim, por toda a sociedade, porque não se pode decidir fora de 
uma realidade existente. Disse que ia me ater ao setor que apresentamos, 
e em nenhum momento quisemos suscitar debates entre setor público e setor 
privado, mesmo porque, dentro da proposta popular que encaminhamos à 
Assembléia Nacional Constituinte, os quatro princípios que defendemos foram 
os de universalização da assistência, pluralismo assistencial, com uma convi
vência harmônica entre os setores público e privado, a liberdade do exercício 
profissional e a liberdade do indivíduo escolher aquilo que julga melhor para 
ele, e não que ele seja encaminhado por imposição para um setor pura e 
simplemente por malgestão sem liberdade para decidir. Estes foram os 
princípios que defendemos na Assembléia Nacional Constituinte. O docu
mento inicial que se encaminhou à Assembléia Nacional Constituinte, resul
tado da VIII Conferência Nacional de Saúde, questionar se a estatização no 
setor saúde seria feita imediatamente ou a longo prazo. Decidiu-se que seria 
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feita a longo prazo. E toda proposta inicial encaminhada à Assembléia Nacional 
Constituinte foi exatamente no sentido da estatização do setor saúde. O seg
mento do setor de saúde, que representa, hoje, no País, filantrópico ou não, 
85% da assistência médica hospitalar, 60% do atendimento no serviço de 
diagnóstico terapêutica e 70% no atendimento ambulatorial, mostrou o que 
faz no Brasil. Não estamos contra o setor público. Existe a opção do usuário 
escolher o melhor serviço para ele, o serviço público, ele não vai para o 
serviço privado só porque é privado. Ele escolhe o que é melhor. Não somos 
contra o investimento no setor público. E o próprio Dr. Arouca disse aqui 
ontem que não podemos acabar com a iniciativa privada por decreto. Temos 
que acabar, se conseguirmos, por competência e por capacidade, por boa 
gerência e por administração. Então, a sociedade escolherá o que julgar ser 
melhor para ela. Dentro disso, então, se estabelecerá a regra do jogo. 

Então, em nenhum momento deste encontro quisemos estabelecer polê
mica entre os setores público e privado. Falamos no setor privado, que presta 
uma assistência importante na área da saúde e - como bem disseram vários 
colegas que estiveram aqui - está à beira da bancarrota. Se isso ocorrer 
toda a sociedade pagará um preço muito alto. E aqui me coloco como usuário, 
porque se tivermos que fazer investimentos - já não estamos conseguindo 
arranjar financiamentos para o custeio - vamos ter que arranjar financia
mentos para substituir uma rede que hoje executa 85% do serviço. Então, 
a sociedade estará condenada a ter um desembolso extremamente maior. 
De modo que é importante que façamos uma reflexão sobre isso. O setor 
privado não cresceu à custa de dinheiro público. Os financiamentos do FAS 
financiaram 4% dos leitos hospitalares, dos 60% eram hospitais não 
lucrativos. De modo que o problema do contrato de prestação de serviços 
não foi aceito pela rede exatamente porque se tratava de um contrato -
no entender da rede - arbitrário, leonino, e não foi assegurado pela rede. 
É importante que também tenhamos bastante consciência quando formos 
discutir o contrato de direito público, ao qual não somos contrários. Mas 
temos que estabelecer no contrato uma regra de jogo dentro dos direitos 
e deveres bilaterais. A rede hospitalar privada não pode mais viver permanen
temente tendo que reajustar a diária, com o pagamento atrasado, assim como 
quota de internação. Isso não é mecanismo de administração hospitalar. Temos 
outras metas mais importantes para atingir dentro da atividade hospitalar. 
()ueremos buscar no Simpósio e na Lei Orgânica a preservação da iniciativa, 
porque acreditamos que ela presta um serviço de utilidade à sociedade, custará 
muito mais barato à sociedade manter essa rede, ou até mesmo expandi-la, 
do que investir em outra atividade. A discussão é uma opção. 

Quanto às respostas das perguntas que aqui foram formuladas, queria dizer 
o seguinte: o setor saúde não cresceu à custa do dinheiro público. Ele recebe 
por um serviço prestado. Ele nao recebe subvenção. Houve prestação de serviço 
para a receita desse dinheiro. 
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O setor privado deixou de colaborar com o setor público. A normatização 
e a fiscalização sempre foram atribuições da Secretaria de Saúde a das Vigilân
cias Sanitárias, que as fazem em cima de qualquer instituição privada. Ela 
deixou de existir. Se não é feita hoje não é por culpa nossa, é por culpa 
da própria estrutura do Estado. 

De modo que queria deixar como mensagem final exatamente isso. Não 
é proposta da rede hospitalar privada, filantrópica ou não, criar polêmica 
em termos do problema de estatização ou não. O que realmente queremos 
é um tratamento justo e adequado a uma prestação de serviços honrosa à 
sociedade. E hoje o que realmente acontece, e que é interpretado por muitos 
como boicote, como os recursos são poucos, é que existe a necessidade de 
o serviço público e o privado sobreviverem com pouco recurso e estão brigando 
pelo mesmo recurso. Na tentativa de obter mais haverá, eventualmente, acusa
ções que ocorrem, às vezes, por parte do mais extremado. Mas vamos ter 
que buscar uma solução harmônica entre setor público e setor privado. 

O SR. ANTENOR FERRARI 

De batedor 

Gostaria de fazer algumas observações especialmente sobre a manifes
tação do Vice-Presidente da Federação Brasileira dos Hospitais, que esteve 
na tribuna e leu um documento da Ciset sobre a questão dos recursos do 
SUDS nos Estados. O Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde efetiva
mente descentralizou o planejamento na área da saúde, internamente, dentro 
do Governo, e os adversários, que são externos, não se aperceberam da 
descentralização. Eles querem julgar os atos dos SUDS, que têm controle 
social nos Estados, sob critérios centralizadores. Não se aperceberam ainda 
que hoje o que se trata prioritariamente no País é da prevenção e da promoção 
da saúde e não da indústria da doença, e muito menos da indústria da interna
ção. Por não se terem apercebido disso, ficando ainda com o surrado modelo, 
eles pretendem encarar fatos, que são normais, sobre as necessidades funda
mentais da saúde preventiva e da promoção da saúde como se estivessem 
no modelo antigo. Por exemplo, para os julgadores dos SUDS, em alguns 
setores do Inamps utilizar-se recursos para a compra de vacinas, que antes 
era especificamente do Ministério da Saúde, é uma irregularidade; utilízélr-se 
em alguns Estados do Norte, digamos assim, de outros meios de transporte 
iguais ao transporte tradicional, que antes era adquirido a nível central pela 
Previdência, é uma irregularidade; utilizar-se recursos dentro das reais necessi
dades da população, de acordo com aquilo que as Comissões Municipais de 
Saúde e os Conselhos Estaduais de Saúde consideram indispensáveis, exata
mente para a descentralização, visando a atender às pecularidades locais é 
irregularidade. Devo dizer que essa irregularidade, há alguns dias, era através 
de notas e de documentos internos do Inamps que eram distribuídos aos 

109 



adversários dos SUDS dizendo que os Secretários eram os responsáveis por 
uma série de irregularidades. Mas posso informar ao Vice-Presidente que 
a Ciset não mais comunga disso, a tal ponto que na reunião que os Secretários 
tiveram com a Ciset, na segunda-feira, dia 8, o próprio Secretário da Ciset 
preferiu falar em "divergências" "e não em irregularides". Divergências por 
quê? Por que as normas centrais, as normas normais que se tem a nível 
de Tesouro Nacional e a nível de Previdência para tomada de contas, hoje 
estão se conflituando com a realidade que o processo de implantação do 
SUDS vai ter que superar, em cima das realidades locais, em cima daquilo 
que a população efetivamente deseja, não em cima daquilo que alguns tecno
cratas, que têm algumas normas rígidas na cabeça e que aproveitam isso 
para criar constrangimento à implantação de SUDS no País, estão fazendo 
até hoje. 

Preferiria não utilizar o mesmo instrumento aético neste Simpósio para 
fazer as mesmas denúncias sobre o setor privado. Não o faço. Apenas desejo 
que a nova Lei Orgânica da Saúde trate a questão da tomada de contas 
do SUDS, portanto do setor público, da mesma forma como deve ser tratada 
de agora em diante o setor privado. Não desejaria, sobretudo - isso é uma 
resposta direta ao Vice-Presidente - que, ao serem tomada essas contas, 
houvesse alguém da presidência do Inamps contra a iniciativa privada. Se 
assim fosse, iríamos discutir muito, tenho certeza. Alias, não existe fiscalização 
sobre o setor privado. Ela é completamente deficiente. O setor privado corre 
livre, não tem absolutamente fiscalização. Se fôssemos fazê-la e se quisés
semos que essa fiscalização fosse colocada sobre o controle social, o meu 
Vice-Presidente teria a felicidade de se ver nas tribunas do Congresso Nacional, 
nas tribunas populares no interior deste País, em todos os momentos. Não 
lhe vou desejar esta sorte que os Secretários de Saúde estão tendo graças 
aos seus adversários. (Palmas.) 

O SR. SENADOR ALMIR GABRIEL 

Expositor 

Tenho a impressão que, através das respostas de alguns companheiros 
- como a Ana Lippe, o Ivo Pereira, José Ângelo - posso enfocar o conjunto 
das coisas que recaíram mais sobre a minha exposição. A colocação feita 
pela Dr• Ana diz respeito, especialmente, à questão do financiamento do 
setor saúde e à "exploração" da Previdência Social como a grande financiadora. 
Gostaria de colocar que a hipótese trabalhada dentro da Constituinte, era 
a de que, para a seguridade social deveríamos conseguir fontes outras de 
recursos, que na pior das hipóteses deveriam agregar ao valor da soma dos 
orçamentos da Previdência, da assistência e da saúde, algo em tomo de 25% 
e, na melhor das hipóteses, que se conseguisse algo em tomo de 40%. Para 
isso criou-se uma série de outras fontes que poderão, evidentemente, suprir 
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esses percentuais previstos naquela época. Digo mais: na época também foi 
considerado que a contribuição mínima que o Governo Federal, via orçamento 
fiscal, deveria fazer para a seguridade social, incluindo também para a saúde, 
seria de 10% do seu Orçamento. Para a parte de recuperação física e ampliação 
da infra-estrutura física do sistema, a idéia foi conseguir recursos do FAS 
e do BNDES. Teríamos, assim, o grande arcabouço que embasaria não apenas 
a manutenção do sistema, mas a sua expansão a médio e a longo prazo. 
Considero absolutamente importante, nessa fase que estamos vivendo agora 
de formulação das Constituições estaduais e da Lei Orgânica dos Municípios, 
que duas coisas sejam consideradas. A primeira é que os próprios Estados 
e Municípios tratem de melhorar a eficiência da sua arrecadação, na medida 
em que se verifica um número significativo de Municípios em que a arrecadação 
própria às vezes nem atinge 1 % do total dos recursos que manipulam. Bem 
poucos têm nas suas arrecadações próprias algo em torno de 1/3 do orçamento 
total. Tem sido confortável para um número significativo de Prefeitos não 
estabelecer impostos ou não cobrá-los, de molde a que a sociedade do seu 
entorno os considerem pessoas muitos eficientes, na medida em que consigam 
recursos no Estado ou no Governo Federal. Acho que só existe autonomia 
política no próprio momento em que o Município ou o Estado busque a 
sua auto-suficiência econômico-financeira. Nesse sentido, a Constituinte asse
gurou, sem dúvida, um aumento significativo de recursos para os Estados 
e Municípios a se concretizar até 1993. 

O segundo ponto que gostaria de colocar, ainda em função da propositura 
feita pela Dr' Ana, é que se conseguirmos o intenso esforço da Nação brasileira, 
especialmente no plano federal, e atingirmos aquilo que já foi alcançado 
e vivivo pelo País há alguns anos, com uma receita líquida que corresponda 
a 12% do PIB; se conseguirmos que a seguridade social, através de meca
nismos, quer de melhoria da sua arrecadação, quer de utilização de novas 
fontes, quer de ajustamento de alíquotas, corresponda a 9% do Produto 
Interno Bruto; se conseguirmos que a soma dos orçamentos dos Estados 
e Municípios, que hoje corresponde a aproximadamente 7,5% do PIB, alcance 
9% e, se em cima de cada um desses, respectivamente, aplicássemos, 5,30 
e 15%, alcançaríamos aquele valor, que colocamos inicialmente, de 4.65% 
do PIB para a saúde; isso significaria. que estaríamos passando de uma aplicação 
hoje correspondente a 50 dólares per capita ano, aproximadamente 50, 65, 
e poderíamos chegar a algo em torno de 100 a 120 dólares per capita ano 
num período de 5 anos. Não entendo, portanto, que a coisa seja tão difícil 
e tão impossível. Ela precisa sair dessa deblateração estéril e caminhar num 
sentido concreto, com a concretude que o pessoal da área do planejamento 
e da economia sabe fazer. Eles discutem números sobre economia. Ou estamos 
juntos no sentido de batalhar nessa direção, ou continuaremos a perder pro
gressivamente. Pior do que perder para a economia nacional, estaremos per
dendo para os banqueiros internacionais. Acho que é preciso ter isso claro. 
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Um ponto que gostaria de colocar, e foi surpreendentemente levantado aqui, 
é a da tendência socializante do sistema. Ora, até ainda entendo, o que 
caracteriza o sistema socialista é a apropriação dos bens de produção. O 
que posso entender da leitura da Constituição e do que foi feito até hoje, 
é que em nenhum momento colocou-se isto como um objetivo a alcançar. 

o seguinte: a quem cabe atender às pessoas que ganham menos 
de três salários mínimos neste Páis no que respeita à saúde, à educação e 
às coisas mínimas de garantia ou direito de vida? Se entendermos que cabe 
ao Estado, é óbvio que ele deve dispor de recursos para fazer o atendimento 
desta população que não é insignificante, corresponde a 70% da população 
brasileira. Então, a presença do Estado no campo da saúde, da educação, 
como em outros campos no Brasil, não é uma concessão ao socialismo, é 
uma condição indispensável e um dos atributos mais importantes do Estado 
é fazer chegar a essas populações aquilo que é direito e natural. (Palmas.) 
Subseqüentemente a esta colocação, digo o seguinte: se juntarmos o que 
os Governos Estaduais, Municipais e Federal arrecadam em termos de recur
sos, e verificarmos do total desta arrecadação quanto é destinado à área 
privada no setor saúde, teremos estimativas de que para um PIB de 4%, 
talvez 2% estivessem com destinação para o setor privado. Obviamente, para 
PIBs menores a proporção seria também menor, mas se manteria algo em 
torno de 50, 55, 60%. A questão que coloco neste momento como uma 
indagação, embora já saiba a resposta, é que, se em um certo sentido os 
Governos Estaduais, Federal e Municipais não passaram a ser gigantescos 
arrecadadores para transferência em mercados privados, com atividades de 
pessoas ligadas a instituições privadas de recursos que correspondem a 2% 
do PIB nacional - então pergunto será que em outras atividades o Governo 
desempenha uma atividade de tal forma capaz de resguardar 2% do PIB 
para o pessoal que desenvolve uma atividade ligada à iniciativa privada no 
setor saúde? Tenho muita dúvida. Acho, portanto, que a questão para a 
área privada não é no sentido de quanto se dá para a área pública do setor 
saúde. A questão é da área privada com a área privada também, que destina 
violentos recursos na área econômica para bancos e outras atividades. Digo, 
então, que a postura correta da iniciativa privada que atua no setor saúde 
é de não sentir que o setor saúde pública é seu inimigo. O inimigo principal 
está fora, está dentro da área econômica, porque leva para fora do País 
o dinheiro e, logicamente, cria mais pobres que não têm condições de acesso 
aos seus hospitais. (Palmas.) Faço uma outra pergunta. Não tenho conheci
mento - nunca busquei, foi um detalhe que me veio aqui na hora das discus
sões - relativamente aos balanços das entidades de iniciativas privadas no 
Brasil, quer hospitais, laboratórios produtores de medicamentos, quanto dos 
recursos lhes chega por via da Previdência Social, e por via da compra do 
Município ou do Estado. Tenho a dizer que algumas instituições têm algo 
em tomo de 90% do seu balanço na sua arrecadação referente a recursos 
públicos tirados da saúde. (Palmas.) Quero insistir, pois sinto, como profis-

112 



sional de saúde e hoje como político, que enfocar o nosso caminho 
,em outra Antes que estejamos nos agredindo, é fundamental que 
reconheçamos o papel do serviço público no atendimento das necessidades 
de saúde; segundo, que a atividade é e será sempre 
enquanto tivermos uma sociedade injusta, como a brasileira, e que, respon
dendo por esta atividade complementar, ela está honrosamente 
uma função social importante para a nossa sociedade, não tendo por que 
disputar o campo com a área da saúde pública. Com relação à colocação 
feita à questão de orçamentos, digo que o Congresso Nacional teve o cuidado 
de estabelecer algumas limitações à própria atuação dos Congressistas em 
torno dos orçamentos. Um dos cuidados foi o de não permitir que o Congresso 
utilizasse recursos de pessoal e de pagamento da dívida para aplicar em outras 
áreas. O Orçamento deste ano foi extremamente tumultuado por causa da 
tecnoburocracia que se encastelou durante logos anos na área do Poder Execu
tivo e que teve manifestada, reiteradamente, a sua pré-indisposição de que 
a classe política pudesse, neste momento brasileiro, também definir as priori
dades na alocação de recursos orçamentários. Neste aspecto particular posso 
dizer-lhes que foi uma das mais dramáticas experiências de vida a que vivi 
como Relator da Comissão de Orçamento. Creio que a Deputada , un~~H 
Feitosa e outros companheiros presentes poderiam dar depoimentos asseme
lhados. Quero colocar que, não foi divulgada de maneira adequa
da pela imprensa que este Congresso quase os recursos destinados 
à saúde. O que veio como proposta do Poder Executivo teve aqui um reforça
mento não inferior a 60%, como teve também a ciência e tecnologia, a agricul
tura, a educação e outras áreas que foram consideradas prioritárias pelo Con
gresso. Lastimavelmente, e não sei por que o que foi divulgado nada 
tem a ver com o fato de que, num Orçamento de alguns trilhões, este Congresso 
alocou ou destinou recursos de aproximadamente 3 trilhões para as seguintes 
áreas: saúde, educação, ciência e tecnologia, transporte e agricultura, sendo 
que para a CEME e para o atendimento da saúde pública, dentro do Ministério 
da Saúde, inclusive a área de saneamento, correspondeu a volume de recursos 
muito superiores aos propostos. Quero insistir no aspecto de que, apesar 
deste aumento, é notório a contínua por do planejamento 
nacional em relação ao setor saúde dentro do seu Ministério. A tendência tem 
sido de redução de 2% para 1 1,5,1,3,l . Assim, hoje a participação 
do Ministério da Saúde no Orçamento Fiscal da União é inequivocamente 
ridícula. Mas é também ridícula a participação que tem na maioria dos nossos 
Estados, e não creio que possamos estar querendo construir uma sociedade, 
um Estado democrático, se os próprios Estados continuarem a admitir a hipó
tese de que deva ser o Governo Federal que deva suprir todas as suas necessi
dades. Ou pensamos em um Estado democrático ascendentemente 
ou estaremos repetindo todos o discurso da quer pelo discurso 
cito, quer pelos números alocados. (Palmas.) 
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ENCERRAMENTO 

A SRA. DEPUTADA ABIGAIL FEITOSA 

Coordenadora 

Ao encerrar os trabalhos desta mesa-redonda quero agradecer aos compa
nheiros da Mesa pelas colocações que fizeram, como também a participação 
intensa que teve o Plenário, que muito ajudarão a Comissão de Saúde para 
que, na realização da legislação complementar, sejam discutidas as colocações 
aqui feitas. Nós, que somos políticos e que estamos freqüentemente em contato 
com a população nas bases, sentimos a cobrança diária das condições precárias 
do atendimento à saúde, notadamente nas periferias das cidades e nos Muni
cípios do interior que não têm equipe de saúde, onde as pessoas continuam 
morrendo à mingua. São brasileiros e queremos criar condições para que 
até os que se encontram mais distantes tenham condições de atendimento. 
Na Bahia - estava colocando - fui procurada seguidamente por Prefeitos 
de Municípios pequenos, por comunidades. Ao dirigir-me à Secretaria de 
Saúde solicitei que se encaminhasse pessoal de saúde para os Municípios. 
Colocaram-me que os médicos fazem concurso, mas não gostam de se dirigir 
para Municípios onde não há estrutura. Também não nos preocupamos com 
este fato. Que critérios e que mecanismos criaremos para que profissionais 
de saúde sintam-se em condições de trabalhar também nesses rincões mais 
distantes? A minha posição, na Comissão, será de que os recursos para a 
saúde sejam realmente aumentados e que haja uma decisão política de investir 
na saúde e de respeitá-la, para que não caia no vazio o que ficou colocado 
na Constituição: saúde como direito de todos e dever do Estado. Se não 
for assim, cairá no vazio, virará palavra oca e sem sentido. Portanto, muito 
obrigada a todos. Está encerrada a reunião. 
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MESA-REDONDA: SUS 

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, SANGUE E DERIVADOS 

ABERTURA 
- Deputado Geraldo Alckmin Filho, Coordenador-Geral. 
- Deputado Raimundo Bezerra, Coordenador. 

PALESTRAS 
- Deputado Carlos Mosconi, Expositor. 
- Sr. Luís Felipe Moreira Lima, Expositor. 
- Sr. Walter de Souza Júnior, Debatedor. 
- Sr~ Neide Regina Barriguelli, Debatedora. 
- Sr. Francisco Álvaro Barbosa Costa, De batedor. 
- Sr. Silvano Raia, Debatedor. 
- Sr. Yoshitaka Okomura, Debatedor. 
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ABERTURA 

O SR. DEPUTADO GERALDO ALCKMIN FILHO 

Coordenador-Geral 

Iniciamos, nesta manhã, aqui no Auditório Petrônio Portela, mesa-re
donda sobre Transplante de Órgãos, Sangue e Derivados. No período da 
tarde, haverá dois grupos de trabalho: um, sobre Transplante de Órgãos 
e, outro, sobre Sangue e Derivados. Às 17 horas, teremos o encerramento 
do VI Simpósio sobre Política Nacional de Saúde. 

Para coordenar os trabalhos, convidamos o Presidente da Comissão de 
Saúde, Previdência e Assistência Social da Câmara Federal, Deputado Rai
mundo Bezerra. Convidamos para fazerem parte da Mesa o expositor do 
tema Transplante de Órgãos, Deputado Carlos Mosconi; o expositor do tema 
Sangue e Derivados, Dr. Luiz Felipe Moreira Lima; os debatedores, Srª Neide 
Regine Barriguelli, Presidente da Associação Paulista de Renais Crônicas; 
o Sr. Valter de Souza Júnior, Presidente da Associação dos Hemofílicos; 
o Dr. Francisco Álvaro Barbosa Costa, Presidente do Conselho Federal de 
Medicina; Prof. Dr. Silvano Raia, titular do Departamento de Cirurgia da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e o Dr. Yoshitaka 
Okomura, Diretor da Divisão Nacional de Sangue e Hemoderivados do Minis
tério da Saúde. 

Passamos a coordenação desta mesa-redonda ao nosso Presidente, Depu
tado Raimundo Bezerra. 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO BEZERRA 

Coordenador 

A mesa-redonda tem, como tema, o Sistema Único de Saúde, Transplante 
de Órgãos, Sangue e Derivados. Passamos a palavra ao primeiro expositor, 
Deputado Carlos Mosconi. De acordo com o regulamento, V. Ex~ disporá 
de v.i11_te minutos para sua exposição. 
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PALESTRAS 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI 

Expositor 

Sr. Presidente da Comissão de Saúde e Coordenador desta Mesa, Depu
tado Raimundo Bezerra, demais componentes da Mesa, Deputado Geraldo 
Alckmim, coordenador do simpósio, Sr'' e Srs. Parlamentares. Srª' e Srs., 
em primeiro lugar, agradeço ao Presidente da Comissão e ao Coordenador 
do simpósio o convite a mim formulado para participar desta importante 
mesa-redonda. Mais do que isso, V. Ex' demonstraram sensibilidade ao incluí
rem este tema, o que significa que a questão ganha importância junto à 
opinião pública, conquista seu espaço, num simpósio de tamanha importância 
como este, realizado pela Comissão de Saúde da Câmara.dos Deputados. 

Os transplantes são realizados no Brasil há cerca de trinta anos. Apenas 
nestes últimos anos, de forma mais rotineira, de maneira ainda muito limitada 
de tal modo a atingir um pequeno percentual dos pacientes que necessitam 
desse tipo de tratamento. Várias são as causas para que esse procedimento 
médico moderno tão necessário se encontre ainda em fase restrita em nosso 
País. Por outro lado, como o número de pacientes, que necessita desse trata
mento médico é extremamente grande, a sociedade brasileira já se comove 
com o fato. 

Num País pobre como o nosso, com uma população carente, portadora 
de uma série de patologias, nem de longe solucionadas ou mesmo com uma 
solução mais adequada encaminhada, é evidente que o transplante não tem 
a prioridade desejável - e é natural que seja assim. Temos um sistema 
de saúde extremamente precário, com enormes deficiências o que dificulta 
o alastramento dessa atividade especializada por todo o País. Nossa rede 
hospitalar é extremamente defasada, precária, e, em muitas regiões do País, 
já vai-se sucateando, sem possibilidade de renovação de equipamentos. Isso 
também impõe uma dificuldade adicional para que procedimentos sofisticados 
como este possam ser difundidos por todo País. Também a qualidade, muitas 
vezes deficiente, das nossas equipes médicas e a sua remuneração incorreta, 
inadequada, defasada funcionam corno fator impeditivo para o aumento desse 
procedimento. 

Além desses fatores negativos contra o ato do transplante, ainda temos 
os aspectos culturais. Sendo uma atividade relativamente nova, não tem ainda 
a adesão da sociedade, exatamente porque ela não a conhece com maior 
detalhe, não tendo sido, muitas vezes, chamada a opinar. A divulgação do 
tema é quase que inexistente. 
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Com relação à questão religiosa, é bom que se diga já existir um movi
mento até exacerbado da Igreja, em favor da doação de' órgãos, o que poderia 
facilitar muito o procedimento. 

Um fator que dificulta demais - e esta é uma questão que precisa 
ser ressaltada aqui - a doação de órgãos e, portanto, o ato de transplante, 
é a lei existente hoje no Brasil. Ela é obsoleta, inteiramente ultrapassada 
e, ao invés de facilitar ou, pelo menos, não criar obstáculos, ela dificulta 
sobremaneira a doação, já que passa à família a responsabilidade de autori
zá-la. A família vive o sofrimento da perda de um ente, de um filho, ou 
de um irmão. Tem de se abordar a família sobre a possibilidade da retirada 
de órgãos para que outros indivíduos possam viver, em um momento de 
grande tensão emocional, e isso em nada contribui para que ela possa raciocinar 
com lógica, vamos dizer, com frieza, se é que seria possível fazê-lo dessa 
maneira·. Muitas vezes, a família nega-se a fazer a doação. Em outra condição 
talvez não negasse, mas nesta ela se nega. 

Portanto, isto significa uma grande dificuldade para a doação. Em conse
qüência dessas dificuldades, temos, no Brasil, um panorama trágico com rela
ção aos pacientes que necessitam de transplante. A grande maioria desses 
pacientes não chega a se submeter ao transplante, morrendo antes disso. 
Milhares de pacientes, hoje, no Brasil, necessitam desse P.rocedimento. Na 
área renal, por exemplo, em que o transplante é prática mais comum, feito 
em alguns centros do País, temos hoje 12 mil pacientes em hemo·diálise, 
todos necessitando de transplante. Desses 12 mil, apenas 600 se encontram 
~adastrados em um serviço de transplante, tal a escassez desses serviços. 
A diferença dos pacientes portadores de doenças renais crônicas com outros 
pacientes é que eles podem ser mantidos em hemodiálise por um tempo 
razoavelmente longo. Todavia, apenas 600 deles se encontram cadastrados. 
A maioria absoluta não tem onde se inscrever para se submeter a um trans
plante. Desse número de 12 mil, apenas 800 pessoas conseguem fazer o trans
plante, o que é um número bastante reduzido. No Brasil, muitos pacientes 
morrem antes de se submeterem à hemodiálise. Portanto, grande contingente 
nem chega a submeter-se à hemodiálise. E dos que chegam à hemodiálise 
um pequeno grupo é que vai se submeter ao transplante. Trinta a quarenta 
por cento desses pacientes em hemodiálise morrem aguardando o transplante 
- e são portadores de uma doença curável - procedimento não tão sofisticado 
e do conhecimento dos profissionais médicos do País. O custo de um paciente 
em hemodiálise, é uma questão que merece ser abordada. Todos fazem hemo
diálise através de convênios, ou através do Inamps. Ninguém faz hemodiálise 
particular porque é muito caro - é em torno de 2 mil cruzados novos por 
mês/paciente. Se temos 12 mil pacientes em hemodiálise, vejam quanto custa 
isto para o nosso País, porque a Previdência é quem paga. Enquanto um 
transplante renal custa pelo Inamps, pela Previdência, 4 mil cruzados novos, 
um paciente em dois meses de hemodiálise tem o custo de um ato cirúrgico. 
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Evidentemente significaria uma enorme economia para a Previdência, se o 
transplante fosse uma prática mais rotineira em nosso País. Bem, este é o 
panorama atual. Ouviremos aqui debatedores que têm uma enorme expe
riência no assunto. Detivemo-nos na lei para tentar mudar a realidade desta 
questão de saúde em nosso País. Na nova Constituição, felizmente, conse
guimos um avanço. Não foi grande, mas foi o possível. Conseguimos consagrar 
o direito à doação, que está contido na Constituição. A Constituição considera 
o ato de doação como um direito da pessoa humana. Por outro lado, inserimos 
também a proibição definitiva de qualquer tipo de comercialização de órgãos. 
Na questão do sangue, não se limita o procedimento a uma minoria com 
recursos financeiros, ao contrário, universaliza-o, eliminando, como consta 
da Constituição, o comércio. Agora, cabe a nós elaborar uma lei complementar 
que possa vir ao encontro das necessidades do nosso País neste setor. Existem 
vários projetos tramitando na Casa. Um deles, de minha autoria, pretende 
mudar o panorama com relação à doação de órgãos existente no País, apro
vando, depois de uma ampla discussão - e este momento é importante para 
tal - uma lei moderna, mais avançada, que facilite a doação, sem colocar 
em risco o doador, seja ele cadáver, seja ele vivo. O fulcro da lei é que 
ela muda, com relação à legislação existente hoje, a responsabilidade. Da 
família, a responsabilidade passa a ser do indivíduo, sem tolher o seu livre 
arbítrio. Se o indivíduo quiser doar um órgão, poderá fazê-lo. Se não o quiser, 
não doará. Ele tem a decisão. Se quiser doar, poderá fazê-lo - e potencial
mente será um doador. Se não quiser, basta que, durante a sua vida, declare 
que não pretende ser doador de órgão nenhum, e a sua vontade será respeitada. 
Portanto, é uma decisão pessoal de cada um, o que me parece muito mais 
racionàl e lógico, sem colocar em risco a possibilidade de a doação ser feita 
por um indivíduo não-morto, de forma irreversível, já que a lei prevê a prova 
incontestável de morte encefálica. Não é mais a morte cerebral, mas a encefá
lica. É o conceito novo, muito acima da morte cerebral, que, na realidade, 
diminui, se não elimina de vez a possibilidade de erro. Esta lei prevê que 
o indivíduo terá a sua prova incontestável de morte encefálica através do 
exame de um médico e de um exame laboratorial a ser estabelecido por 
quem de direito. Parece-me que assim fica protegida a possibilidade de um 
erro nesta situação. Acredito que esta lei deverá ser extremamente debatida 
e divulgada em todo o País para ter a adesão da sociedade. Ninguém quer 
fazer uma lei que agrida a sociedade brasileira. Existem leis muito mais avan
çadas do que esta em outros países do mundo e em outras nações não mais 
desenvolvidas que o Brasil. O Perú, por exemplo, aprovou, no final do ano 
passado, lei em que o cadáver é do Estado, que pode fazer o que bem entender, 
sem qualquer interferência familiar e nem mesmo a decisão anterior do de 
cujus. Queremos, dentro de um es_pírito democrático, que a pessoa tenha 
o direito de se manifestar, no intuito de facilitar com todo o zelo e cuidado 
a doação de órgãos, colocando assim o Brasil em situação equiparável aos 
países mais desenvolvidos, onde esse procedimento médico é de tamanha 
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utilidade a milhares de pessoas. Não podemos - e este é o objetivo maior 
da lei - é continuar nessa passividade, eu diria quase nessa cumplicidade, 
com pessoas que se vêem de qualquer atividade profissional, social, 
até mesmo familiar em razão de uma doença que traz a elas sérias restrições 
e limitações e que poderiam, através de um procedimento médico adequado, 
moderno e factível em praticamente todo o País, ser reconduzidas a uma 
vida útil em todos os aspectos. Então seria este o objetivo maior da nossa 
lei. Inicialmente, era isso que tinha a dizer. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. LUIZ FELIPE MOREIRA LIMA 

Expositor 

Ex"''" Srs. Deputados Geraldo A!ckmin, Raimundo Bezerra e Carlos Mos-
coni, desta Casa, prezados companheiros de Mesa, meus caros 
amigos da a comercialização de sangue e hemoderivados, assunto 
a ser tratado em seqüência à discussão sobre transplantes, tem susci
tado, ao longo dos últimos vinte anos, muitas discussões. Praticamente desde 
o primeiro Plano Nacional de em 1969, esse tema vem sendo repetida
mente debatido cm congressos, simpósios e privadamente entre os profissio
nais. O resumo desses vinte ou trinta anos de discussões prevaleceu na Consti
tuição. O texto constitucional refletiu o resumo desses anos todos de obser
vação da realidade do sistema vigente, ou seja, o comércio de sangue é incom
patível com a boa prática de hemoterapia. E o art. 199, § 49, da Constituição, 
que vou ler quase que na estabelece: 

"Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada." 

Este é o tema genérico do artigo. Em quatro parágrafos são feitas ressalvas 
a respeito desse assunto. E o § 4° diz que: 

"§ 4° A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 
facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para 
fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, proces
samento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado 
todo tipo de comercialização." 

Ou seja, do ponto de vista de conceito, de doutrina ilegal, essa questão 
da comercialização do sangue, no meu entender, está resolvida. Não existe 
mais a comercialização do sangue no Brasil, ou seja, não deverá existir, no 
mais breve espaço de tempo possível. O que deveremos fazer a seguir, uma 
vez que essa discussão já está quase encerrada? Aí entramos num segundo 
terreno, que depende menos de doutrina e mais de conhecimento da realidade. 
Para que possamos reestruturar todo o sistema, a coleta, o processamento, 
o controle de qualidade e distribuição do uso do sangue e seus derivados, 
atendendo a esse preceito constitucional, é preciso conhecer o que acontece, 
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ou seja, ter uma idéia bastante clara de onde estão os serviços hoje disponíveis, 
qual a sua capacidade, e se vão ou não atender às reais necessidades de 
sangue da população. Antes disso, precisamos fazer uma avaliação dos progra
mas já desenvolvidos de 1969 para cá ou seja, se eles tiveram ou não algum 
impacto e alguma importância no panorama geral da hemoterapia no Brasil. 
O Pró-sangue, que sucede ao primeiro plano, e o Planash, que sucede ao 
Pró-sangue, - e tenho segurança em dizer isto - mudaram, de maneira 
radical, a hemoterapia neste País. Radical, mas ainda de forma insuficiente. 
Hoje em dia, temos praticamente em todos os Estados um hemocentro público, 
trabalhando num nível de qualidade superior à média do que tínhamos até 
então. Isso é uma constatação concreta, real. Podemos ver esses hemocentros, 
acompanhar os seus serviços, conversar com as pessoas que lá trabalham. 
Um dos exemplos mais importantes, além do de Pernambuco, que foi pioneiro 
nessa forma de abordagem do problema, é o da cidade de Brasília. O hemo
centro de Brasília, que é novo, mudou totalmente a face da qualidade do 
sangue nesta cidade. Temos programas governamentais que o Ministério da 
Saúde vem implantando ao longo desse anos, que obtiveram sucesso, que 
conseguiram mudar, de forma bastante importante, a maneira pela qual se 
vinha tratando a questão. Se a Constituição já estabelece os princípios doutri
nários fundamentais aos quais nos devemos pautar, o que falta para que 
esse programa de sangue, a parte de hemoterapia no País, tenha o desenvol
vimento que todos desejam? O que falta para que possamos exterminar o 
comércio de sangue, terminar integralmente com ele e substituí-lo por uma 
rede pública de boa qualidade, trabalhando dentro dos preceitos que devem 
reger a hemoterapia? Aí voltamos à questão da informação. É preciso, em 
primeiro lugar, que essa rede seja ampliada. É uma constatação óbvia: a 
rede precisa ser ampliada. Existe um plano de ampliação da rede. O próprio 
Planash, que acredito venha a ser falado mais adiante, tem essa meta. Outros 
programas regionais, feitos pelos Estados, também têm essa meta. Há recurso. 
Pelo menos nominalmente, suas fontes são visíveis: a Caixa Econômica, através 
do FAS, o BNDES, através do Finsocial, recursos da Previdência, do Minis
tério da Saúde, recursos externos. Enfim, há uma razoável certeza de que 
esses recursos existem. Precisam ser carreados para esse setor para serem 
aplicados na ampliação da rede. Antes disso, para que seja elaborado um 
plano realístico, é preciso que conheçamos algumas coisas. Existem algumas 
perguntas hoje que, se as fizermos, serão quase irrespondíveis a nível das 
regiões e talvez até a nível nacional. Por exemplo, qual a necessidade de 
sangue e seus derivados num local, num determinado período de tempo? 
Nem todos os locais responsáveis por esse planejamento teriam condições 
de responder a essa pergunta. Qual a necessidade de sangue? Gostaria de 
acrescentar que a resposta a essa pergunta é oficial, ou seja, oficialmente 
se publica, se demonstra e se diz de onde vem essa fonte do volume de 
sangue necessário. Quer dizer, é essa a resposta exigida hoje. Por que essa 
necessidade de sangue é tão difícil de se saber? Por que outras perguntas 

121 



também são quase irrespondíveis? Quanto se doa de sangue regularmente? 
Quem doa? Quando? E onde? Esse é mais um grupo de perguntas que as 
pessoas que quiserem trabalhar nessa área terão dificuldade de responder. 
Talvez se consiga responder a um determinado local específico, uma cidade 
ou até mesmo um Estado. Mas essa informação, que é fundamental para 
um programa de sangue, ainda não consegue ser respondida de forma adequa
da. Uma outra questão: quanto se perdeu de sàngue doado e por que motivo? 
Essa é uma informação básica para o planejamento. Sabemos que as pessoas 
doam sangue. Esse sangue é recolhido, testado e boa parte dele é rejeitada, 
não pode mais ser utilizada. Significa que quinze, vinte, trinta por cento, 
não sei ao certo a taxa, de todo o recurso investido para se obter o sangue 
serão integralmente desperdiçados, enquanto produto. Não serão desperdi
çad0s enquanto informação, porque dessa forma estaremos sabendo os motivos 
pelos quais há rejeição. Poderemos atacar esses problemas e tentar resolvê-los, 
diminuindo essa taxa de rejeição. Agora, o prejuízo material que se terá 
ainda assim será muito grande, com a utilização de testes, laboratório, força 
de trabalho, equipamento e material para coleta, enfim, uma série de outras 
questões. Ainda hoje não se tem essa resposta adequada e muito menos 
os motivos. Para onde vai esse sangue coletado? Quem o prescreveu e quem 
O·tomou? A resposta de cada uma dessas perguntas, na realidade, significa 
um dos ramos de um programa global. Por exemplo, pergunta-se: quem tomou 
esse sangue? Quem o prescreveu? Para onde vai? E mais: que houve com 
os pacientes transfundidos? Quais as doenças transfusionais mais freqüentes 
e como estão distribuídas na população? 

Ainda não se tem o conhecimento necessário, fidedigno para que possamos 
ter metas exeqüíveis, quantificadas a curto, médio e longo prazos, de tal 
forma que se possa informar à sociedade quanto tempo vai levar e quanto 
se vai gastar para mudar o panorama atual. Ou seja, a informação epidemio
lógica sobre o sangue ainda é insuficiente, mas pode melhorar muito, como 
já melhorou nestes últimos anos. Isso nos leva a dois conceitos fundamentais 
que eu diria correspondentes ao corolário dessa doutrina constitucional da 
não comercialização. Primeiro, que o sangue e os hemoderivados estejam 
disponíveis em quantidades suficientes, do tipo certo, com boa qualidade, 
para quem precisa, na hora em que precise e pelo menor custo possível. 
É um conceito que deve reger a elaboração de um determinado programa. 
Que o sangue e seus derivados não sejam um meio de propagação de doenças 
é a complementação disso. Essas são as duas questões fundamentais. Precisa
mos ter um produto que não pode ser feito de forma industrializada, produzido 
em laboratório. Ele pode ser processado, mas não produzido. Ele só pode 
ser obtido através da solidariedade humana, porque significa realmente urna 
doação e não se pode constituir em uma arma, em um perigo de propagação 
de doenças. Ele tem que ser alguma coisa que salve vidas e não condene 
as pessoas. Obviamente, a dimensão desse risco só pode ser avaliada cientifica
mente através de informações fidedignas retiradas da rede, coisa que não 
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tínhamos até hoje, porque, voltada para o lado comercial, não se preocupava 
muito com essas questões, mas, sim, com os seus lucros. Para se atingir 
alguns pontos desses objetivos, que é obter sangue da melhor qualidade em 
quantidade, ao menor custo possível e que não propague doenças, precisamos 
também atentar para uma outra coisa. O limite do custo mínimo é a própria 
segurança do cidadão. Isto nos leva a dizer que o comércio de sangue inaceitável 
está ligado exatamente a essa questão do custo. Sangue é um produto muito 
caro. Não se pode obter sangue barato de boa qualidade. Custa caro o exame 
laboratorial, como também a coleta do sangue. Mas o limite do custo é o 
da própria segurança da sociedade. Justamente o que ocorria no passado 
é que o limite do custo não era a segurança do cidadão, mas o lucro do 
empresário que estava explorando o sangue. No que redundou isso? Na propa
gação de inúmeras doenças, ditas transfusionais, cujas reais dimensões ainda 
não temos exatamente porque nos falta melhorar essa infra-estrutura de infor
mações. Outra coisa ocorrida com freqüência é que justamente no momento 
em que essa responsabilidade passa a ficar clara, significa que as pessoas 
envolvidas também assumirão determinadas responsabilidades. Se o setor pú
blico vai assumir toda a coleta, transformação e distribuição de sangue, assu
mirá a responsabilidade de cumprir com o item de evitar que o sangue se 
transforme num meio de propagação de doenças. Ele assume essa responsa
bilidade, como obviamente todos os serviços deveriam ter assumido antes. 
Mas isso está trazendo, hoje em dia, uma situação nova. Até aqui era bastante 
seguro, era fácil e não havia problema algum para identificar um banco de 
sangue comercial, com práticas execráveis. Fechava-se esse banco de sangue, 
crucificava-se os donos e, não raro alguns até respondiam criminalmente. 
A questão agora é um pouco diferente. Trata-se de fiscalizar o próprio serviço 
público, o próprio Estado, porque ele agora é o responsável por essa segurança, 
pela fiscalização. Ele é responsável pela fiscalização e pela execução dos servi
ços. Isso significa que os médicos que vão trabalhar nesse setor terão que 
assumir a responsabilidade dessa tarefa. Não será mais possível transferir 
essa responsabilidade para outro colega, para a administração, para a política, 
para qualquer outra coisa que se queira falar. A responsabilidade agora é 
muito maior do próprio profissional que está lá. Ele não pode eximir-se da 
sua responsabilidade, transferindo-a para um colega, ou seja, dizer: estou 
aqui transfundindo, não sei o que está acontecendo. Isso é responsabilidade 
de outro. Não. Ele é solidário, porque é intermediário entre o paciente e 
o sistema, é o procurador do paciente. A informação que ele tem que correr 
atrás é se o sangue é de boa qualidade mesmo. É a informação que o paciente 
precisa ter, que infelizmente não pode fazer. Ele precisa ir atrás dessa informa
ção, exigi-la. E mais do que exigir essa informação, no momento em que 
sentir que não tem condições de trabalhar nesse nível mínimo de qualidade, 
deve imediatamente denunciar a situação, independentemente de quaisquer 
riscos que lhe venham a ocorrer em relação a seu próprio trabalho. Essa 
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questão transcende as próprias relações trabalhistas, as próprias questões mera
mente profissionais. É um problema que está num nível da própria ética, 
da própria representação social, quer dizer, do próprio papel do profissional 
de saúde, no momento em que ele está intervindo na sociedade. Acho que 
ele deve usar aí todos os meios possíveis para fazer valer essa sua posição. 
Ele deve usar a justiça, orientar o paciente para fazer uso dos seus direitos, 
ele mesmo deve fazer o uso dos seus direitos, deve usar a imprensa, o Parla
mento, todos os meios possíveis para divulgar o que está passando. Acho 
que se coloca essa questão no momento, em vários lugares. Verificamos que, 
apesar do progresso havido com relação aos hemocentros públicos, ainda 
temos problemas quanto à qualidade do sangue. São problemas extremamente 
sérios, que só poderão ser resolvidos se houver o desejo político de resolvê-los, 
se houver a decisão de resolvê-los, se houver a coragem de enfrentá-los publica
mente. Hoje não se pode tentar escamotear a verdade por medo de ferir 
qualquer acordo explícito ou velado, político, econômico, pessoal. Acho que, 
neste momento, além de a sociedade mobilizar-se no sentido de fazer valer 
seus direitos, os partidos políticos têm uma importância fundamental. Nossa 
história recente tem demonstrado que gradativamente a população acredita 
nos programas partidários e ao mesmo tempo desacredita. Aceita o que está 
escrito no programa partidário, mas rejeita quando esse programa não é 
cumprido. Então, como estamos nos aproximando de uma eleição presidencial, 
e, logo a seguir, de uma eleição estadual, é importante que o partido assuma, 
qualquer um, o compromisso de levar adiante a elaboração de leis que vão 
regulamentar essa questão do sangue. É dentro do partido que vai ser possível 
discutir a lei. Quanto ao posicionamento político do cidadão, dentre as armas 
que terá, uma é o voto, em primeira instância, para fazer reverter determinadas 
coisas. Por exemplo, não eleger mais aquele parlamentar que não tenha cum
prido os compromissos assumidos. Obviamente, o assunto é muito mais exten
so, existindo outras implicações quanto a treinamento de pessoal, quanto 
a questão de equipamentos, quanto a questão da industrialização do sangue 
em hemoderivados. Existem problemas imensos com relação à distribuição 
desse produto. Como é perecível, não pode ser distribuído de qualquer manei
ra, para atingir populações muito distantes. Existem todos esses problemas, 
que podem ser adequadamente discutidos ao longo dos debates e dos grupos 
de trabalho. Terminando, digo que, dentro da lei orgânica de saúde, dentro 
da lei de sistema único de saúde, o que devemos procurar durante este simpósio 
é, primeiro, cumprir o espírito constitucional, quer dizer, o que está estabe
lecido na Constituição, repelir as tentativas de contestá-las, como temos 
visto em alguns debates. Quer dizer, as coisas já estão escritas, não precisamos 
contestar a decisão da Constituinte. Isso é ridículo, ineficaz. Também não 
devemos repelir a discussão sobre a viabilidade dos hemocentros públicos. 
Os hemocentros públicos são viáveis, estão aí, estão funcionando e hoje garan
tem alguma qualidade no sistema nacional. Também acho que devemos repelir 
as manifestações de que o cumprimento da lei será catastrófico. Vem sendo 
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espalhado que vai haver um colapso no sistema de sangue porque os bancos 
de sangue privados sustentam tudo isso. Não é verdade. A experiência de 
muitos Estados demonstra que cada vez mais o setor público é responsável 
pelo abastecimento. Essas visões catastróficas têm obviamente o sentido de 
dificultar a discussão. Devem ser repelidas ainda as explicações conjunturais, 
políticas, enfim, acordos impedindo que com o fruto deste simpósio e com 
a continuidade dos trabalhos, se tenha uma lei orgânica que contemple no 
seu bojo os meios necessários para viabilizar a hemoterapia através dos hemo
centros públicos no Brasil, segundo prevê a Constituição. Muito obrigado. 
(Palmas.) 

O SR. WALTER DE SOUZA JÚNIOR 

De batedor 

Sr. Presidente da Mesa, Srs. Deputados componentes da Mesa, bom 
dia a todos. 

Entendemos que a nossa contribuição neste simpósio esteja muito mais 
a nível de transmitir nossa experiência enquanto hemofílicos e grandes usuários 
do sangue humano. Com relação à questão do sangue no Brasil, como disse 
o Dr. Luiz Felipe, ao longo desses últimos vinte anos, ela tem sido exaustiva
mente discutida, mas de resultado prático o que vemos é muito pouca coisa. 
Na verdade, minha visão será calcada a partir da hemofilia. Afinal, é a minha 
experiência de hemofílico, no Rio de Janeiro, em uma comunidade de mil 
e duzentos hemofílicos. Basicamente, nossa preocupação está concentrada 
em quatro pontos fundamentais na questão do sangue: a qualidade do sangue 
que se colhe; a disponibilidade de sangue; a produção de hemoderivados, 
porque é dela diretamente que dependemos; e, indiretamente, a estrutura 
de atendimento à hemofilia, que acaba tendo uma relação muito forte com 
toda a estrutura de coleta e processamento de sangue dos hemoderivados. 
Nesses vinte e tantos anos, - e estou com quase quarenta anos - o que 
vejo, em termos de Brasil, e principalmente através de minha experiência 
no próprio Rio de Janeiro, é que até hoje somos extremamente dependentes 
da importação de concentrados de coagulação. Em geral, as grandes indústrias 
multinacionais é que produzem esses hemoderivados. Em matéria de produção 
nacional de fatores de coagulação para hemofílicos, o que se tem é muito 
pouco. Basicamente, a própria estrutura que dispomos, no Rio de Janeiro, 
está na Casa do Hemofílico, da qual a Associação dos Hemofílicos faz parte. 
Afora isso, o que se tem de disponibilidade de fatores da coagulação é extrema
mente crítico. Os hemofílicos vivem numa dependência catastrófica da disponi
bilidade de fatores da coagulação. Outro ponto muito comentado, ao longo 
desse tempo, é a questão da qualidade do sangue. Com relação à qualidade, 
digo que devemos ter um controle e fiscalização realmente eficientes. Quando 
digo eficiente é algo realmente funcionando. Uma auditoria a partir do creden
ciamento, ainda quando do sistema privado, adequado dos bancos de sangue 
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até o seu efetivo controle e fiscalização. Entendemos que a qualidade do 
sangue em si, a esta altura, até melhorou alguma coisa. O problema estaria 
razoavelmente resolvido, se tivéssemos ao menos um funcionamento mais 
adequado, que infelizmente não vemos. Existem muitos problemas na área 
de controle de qualidade, principalmente do aparecimento da AIDS para 
cá, que na realidade, fez emergir a total ineficiência desse sistema de controle 
e fiscalização dos bancos de sangue. Já comentei sobre a produção de hemode
rivados. Nós, hemofílicos, dependemos diretamente da disponibilidade de 
plasma. Todo esse conjunto é calcado no quadro da doação de sangue no 
Brasil. A doação de sangue que se tem é basicamente familiar, e não será 
com doação de sangue familiar que se vai resolver, em base sólida, o problema 
de disponibilidade de sangue no País, especialmente no caso dos hemofílicos, 
em função dos grandes volumes que eles requerem em termos de fatores 
da coagulação. A experiência dos países mais desenvolvidos mostra que as 
doações altruísticas de sangue basicamente são 60%, 10% são familiares e 
30% de bancos de sangue comunitários. A partir daí, evidencia-se um problema 
no Brasil. Embora não conheça os números exatos a respeito da efetiva necessi
dade de sangue do País, na verdade, essa defasagem é muito grande, na 
medida em que só contamos com essas doações familiares na maioria dos 
nossos Estados. Digo na maioria, porque, no Rio de Janeiro, nós calcamos 
a coleta de sangue em cima da doação altruística, feita em nome dos hemofí
licos, para a Casa do Hemofílico. Em resumo, com relação à questão de 
sangue, a nova Constituição representou para todos nós um passo muito 
importante, mas foi apenas uma etapa. Se não tivermos uma política de sangue 
efetivamente clara e implementada, correremos o sério risco de, decorridos 
dez ou vinte anos, voltar aqui para participar de outro simpósio, discutir 
o que se deve fazer com o sangue, perguntas que não têm respostas, enfim, 
o que devemos fazer e quais os problemas. O que nos parece efetivo é estabe
lecer as leis que regulamentam o dispositivo da Constituição definindo a coleta 
de sangue. Como será? Quem colherá o sangue? O Estado? A comunidade? 
O Estado e a comunidade? Quem vai processar o sangue? O Estado? Com 
que planta de fracionamento, contamos para produzir os hemoderivados? 
Que estrutura de atendimento o Estado tem disponível para garantir o atendi
mento de comunidades que dependem dela? No caso específico da hemofilia, 
a dependência não é tão-somente de um hemoderivado, é muito mais ampla 
que simplesmente tomar um concentrado na veia. A dependência está ligada 
a toda uma estrutura que garanta o atendimento do hemofílico. À luz da 
nossa experiência, se não fosse a comunidade tentar resolver- o seu próprio 
problema - aliás, não é uma experiência só dos hemofílicos, mas dos renais, 
de outras comunidades no Brasil, não se teria conseguido equacioná-los de 
forma razoável. Minha vivência foi esta. Se, no Rio de Janeiro, tivesse depen
dido de soluções concretas vindas dos que deveriam estar resolvendo essas 
questões, eu, inclusive, nã,,o estaria aqui, estaria morto há muito tempo. Então, 
é preciso, sem que se queíra passar aqui a visão catastrófica da implementação 
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do princípio da Constituição, que se conheça efetivamente a matéria. Aqueles 
que venham regulamentar essas leis devem ser profissionais que conheçam 
a matéria, que envolvam a comunidade, que conheçam a experiência interna
cional a respeito, para que se estabeleçam coisas viáveis, práticas. Se hoje 
simplesmente partíssemos para desativar todos os bancos de sangue, sem 
querer transmitir nenhuma catástrofe, eu, fatalmente, estaria perdido, bem 
como o conjunto de hemofílicos pelo Brasil afora. Não estou querendo dizer 
com isso que não endossamos o princípio e não o queremos implementado, 
porque, afinal, sempre lutamos por ele. Acho que o princípio básico está 
na doação de sangue altruística, o sangue em nenhum momento visto como 
mercadoria, mas como um produto necessário, disponível para a população 
e para as comunidades específicas que dele se utilizam onde ele estiver. Que 
não haja a visão do sangue do Exército, do sangue da Marinha, do sangue 
do Estado, do sangue de não-sei-quem. O sangue é da comunidade, deve 
ser colhido na comunidade, processado pela comunidade e fornecido a ela 
da melhor forma possível. Esses são os pontos sobre os quais basicamente, 
a partir da hemofilia, podemos contribuir com nossa experiência. Muito obriga
do. (Palmas.) 

A SRA. NEIDE REGINA BARRIGUELLI 

De batedora 

Temos que fazer uma pergunta: será que o renal crônico está sendo 
bem tratado no Brasil? Apesar do alto custo do tratamento, será que ele 
é revertido em melhoria da qualidade de vida do doente? A resposta é não. 
Nossa qualidade de vida é péssima e cada vez está pior. O tratamento é 
caro, mas, para ser bem feito, teria que ser, talvez, o dobro do que está 
custando hoje ao Inamps. As máquinas são obsoletas, a enfermagem não 
é treinada, é uma mão-de-obra não especializada. Corremos risco de vida 
na máquina. Ela é muito perigosa. Pode entrar ar, e uma série de problemas 
ocorrem, se não for manuseada com conhecimento técnico. Acontecem muitos 
acidentes, e muitos doentes morrem mesmo na máquina. Além disso, há 
o reuso excessivo de materiais. Como é permitida aqui no Brasil a reutilização 
do filtro de hemodiálise, ele é reutilizado acima do seu limite. Na Europa, 
já não ocorre esse procedimento. Eles o descartam para evitar infecções. 
Não é que o procedimento não seja possível, dá até uma bo&. diálise com 
alguns reusas. Mas com o reuso excessivo não se dialisa mais nada, havendo 
o perigo de infecções, contaminações etc. Tudo isso baixa a qualidade de 
vida do paciente e, como o tempo de espera para o transplante é muito 
grande, a pessoa vai depauperando e não agüenta a espera. Para algumas 
seqüelas não há transplante que dê jeito. Então, apesar de ser caro o trata
mento, não somos bem atendidos. O transplante seria a solução para a maioria 
dos nossos casos. De treze mil doentes, mais de oito mil poderiam ser transplan-
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tados, ou seja, dois terços dos doentes. São feitos cerca de seiscentos trans
plantes por mês, quase que só nos centros universitários. Eles já estão satura
dos, não tendo capacidade de aumentar o número de transplantes. Esses 
transplantes, na maioria, são feitos com doação de familiares: uma mãe, 
um pai, um irmão, até primos. Transplante de cadáver, que seria o ideal, 
não é quase feito. Faz-se cerca de vinte e cinco em cada centro universitário. 
Isso é muito pouco. A grande maioria dos transplantes é com doador vivo. 
Então, precisamos de uma campanha nacional para incentivar a doação. Às 
vezes, a morte encefálica ocorre numa UTI, e o médico não está preparado 
para informá-la. Então, perde-se o cadáver. A família poderia até doar o 
órgão, mas não é solicitado. O problema maior que vejo é o do pagamento. 
Enquanto o Governo não pagar, não se terá transplante. Não há condição 
de se pagar - e minha cifra aqui é menor do que a referida pelo Deputado 
Carlos Mosconi - dois mil e trezentos cruzados por um transplante. O Depu
tado mencionou quatro mil, mas eu acho que é menos. Então, o que se 
vai pagar com dois mil e trezentos cruzados? O transplante precisa ser bem 
acompanhado, mas só no primeiro ano; depois, a pessoa fica boa. Então, 
o maior fator de estrangulamento é o pagamento inadequado que a Previdência 
dá ao transplante. Agora, mesmo pagando-se o transplante convenientemente, 
ele é menos dispendioso que a hemodiálise, porque é um tratamento para 
o resto da vida. Tem gente que agüenta até dez, doze anos em hemodiálise. 
O transplante só é caro no primeiro ano, talvez nem tão caro assim. Existe 
no Ministério da Previdência e no da Educação um órgão que já normatizou 
todos os procedimentos de diálise e de transplante, que é a Circtrans. Esse 
órgão é formado por professores das escolas universitárias, funcionários do 
Inamps. Desde 1987 está tudo normatizado, só que o Inamps não implementa 
o seu funcionamento. Aquela Comissão trabalhou árduo, normatizando tudo, 
e nada se vê de prático. O transplante é a melhor alternativa terapêutica 
para o doente, e não sei por que o Ministério da Previdência não põe isso 
em prática. Seria mais barato para a Previdência, muito melhor para o doente, 
para o País. Por outro lado, muito doente não consegue fazer diálise porque 
os centros estão congestionados. As pessoas acabam morrendo antes. Haveria 
espaço para todos enquanto estivessem esperando o transplante. Não sei por 
que a Previdência não se interessa pelo transplante, acabando de vez com 
o problema. (Palmas.) 

O SR. FRANCISCO ÁLVARO BARBOSA COSTA 

De batedor 

Sr. Presidente da Comissão de Saúde e coordenador desta Mesa, Depu
tado Raimundo Bezerra, companheiros da Mesa, companheiros do Plenário. 
O Conselho Federal de Medicina, honrado, agradece o convite para participar 
desta Mesa. 
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Isso é parte do reconhecimento do trabalho que nós, corajosamente, 
desenvolvemos ao longo do processo constitucional, tentando trazer à luz 
a verdade dos fatos, muitas vezes manipulada por aqueles que tinham interesses 
comerciais, principalmente nas coisas relacionadas ao sangue. Creio que nossa 
luta ao lado da sociedade, não só na questão do transplante, mas principal
mente na defesa do sangue do povo brasileiro, nos agraciou com a respeita
bilidade do órgão que dirigimos. 

Temos dois assuntos extremamente importantes e difíceis de dissecar 
numa primeira rodada de debates. Espero que possamos aprofundar alguns 
pontos no momento em que o Plenário comece a participar dos debates. 
Dez minutos são muito pouco para dois temas tão importantes, com tantos 
pontos polêmicos. 

Não há, na nossa vida de médicos e de cidadãos, dois pontos de tanto 
envolvimento emocional, de tanta carga emocional, corno a questão da vida 
e da morte, que envolve o transplante, corno a questão da vida e da morte 
que envolve no dia-a-dia a necessidade do sangue e a ocorrência de mortes, 
muitas vezes por contaminação etc. São dois pontos que envolvem emocio
nalmente o médico, o paciente, a família do paciente e a sociedade, mas 
muito mais a família do paciente. Temos ouvido, quando debatemos o assunto, 
depoimentos muito emocionantes e emocionados. Lembramos que muitos 
pais saem aí tentando obter ( ... ) (trecho sem gravação.) ( ... ) ilegal e que 
explora a condição miserável que é levado a vender um rim. Temos 
de compreender, de um lado, a busca incessante que a família faz pela sobrevi
vência de seu parente, mas o conjunto da sociedade de renais crônicos, de 
companheiros que precisam de transplantes não aceita nem endossa esse tipo 
de procedimento, em que pese termos de respeitar que a nível individual 
se chegue a esse ponto. É tal a carga emocional, que alguns familiares chegam 
a esse ponto. Gostaria, no debate de hoje, com a responsabilidade que temos, 
que abstraíssemos um pouco a questão emocional que esses dois assuntos 
envolvem, senão vamos acabar produzindo uma lei que atenda muito mais 
às nossas angústias, às dos parentes ou às da própria prática profissional. 
Isso é muito importante. Nós, médicos envolvidos nos transplantes, nas UTI, 
nos hemocentros, nos emocionamos muito também com a performance da 
nossa atividade profissional, quer dizer, com a quantidade de cura que podemos 
fazer cada vez mais. Temos de evitar que essa emoção, essa visão, atrapalhe 
a lei, que tem de ser para todos e a lei tem de contemplar não a realidade, 
hoje, da França, do Peru, mas a realidade cultural, religiosa e política da 
sociedade brasileira. A lei não pode violentar, de forma alguma, o progresso 
que a sociedade alcançou. Tem de acompanhar e estimular o progresso da 
sociedade, mas não se pode chocar com ela, nem dar um passo exagerado 
à frente. Principalmente na questão do transplante, nós, médicos, vivemos 
realmente grandes dilemas, que não começam no momento do transplante 
propriamente, mas na dificuldade de diagnosticar a doença e de tratá-la de 
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acordo com os cpnhecimentos técnicos. A companheira Neide Regina Barri
guelli, Presidente da Associação Paulista de Renais Crônicos, acaba de colocar 
que dois terços dos doentes vão para transplante, um terço, não. Então, 
o inteiro está sendo maltratado não só quando chega a adoecer de forma 
irremediável, quando é necessário o transplante, como enquanto estão preci
sando de tratamento, seja através do Inamps, de outras unidades hospitalares 
ou sistemas de saúde. Nós, médicos, começamos a nos envolver nessa fase, 
quando vemos que o paciente caminha para uma situação irreversível, quando 
isso poderia ser evitado se tivéssemos a chance de desenvolver conhecimentos 
e aplicar a técnica que já alcançamos. Esse é um problema que nos afeta 
e nos envolve muito, tanto quanto decidir pelo transplante, que requer conheei
mento técnico e factibilidade. Tratar o paciente e mantê-io vivo até que se 
consiga fazer o transplante é um custo quase sempre muito alto. Para nós 
é uma situação séria, no dia-a-dia, ter de convencer o paciente e seus familiares 
da necessidade do transplante e, sobretudo, esclarecê-los sobre todos os riscos 
que podem ocorrer. Sobre o assunto, vamos ouvir daqui a pouco o Dr. Silvano 
Raia, cuja área de transplante tem uma seriedade imensa, a do coração. 
A família tem de estar preparada para o caso de o transplante não ser bem
sucedido. Toda a sociedade deve estar bem esclarecida de que o paciente 
caminharia fatalmente para aquele final, se não fizesse o transplante. Isso 
envolve uma carga emocional e técnica, uma responsabilidade ética, humana, 
moral, civil e penal imensas, em que todo o conjunto médico-hospitalar está 
envolvido não só no Brasil, como em outros países. Para o transplante, exige-se 
estudo prévio prolongado, equipes imensas, preparadas, diuturnamente pron
tas para realizar a operação. É extremamente difícil o que nós, médicos, 
estamos desenvolvendo como atividade profissional. Tratar e depois acompa
nhar o transplantado também envolve alto custo isso para dar-lhe uma boa 
condição de vida. Duas questões muito importantes, que vamos examinar 
no nosso código: manter, por obrigação e dever legal e ético, a privacidade 
- que não tem sido mantida - de um modo geral, do paciente receptor; 
e o sigilo, não só quanto ao receptor e, seus familiares, evitando a autopro
moção, como a do doador. Temos de começar a nos preocupar com essas 
questões quando pensamos na lei. A situação é grave para todos nós. Dizia 
há pouco a representante da Associação Paulista de Renais Crônicos que, 
basicamente, só os hospitais universitários estão realizando transplantes de 
rins, estando com sua capacidade já esgotada. Quer dizer, não será com 
simples promoção no sentido de conseguir-se mais doadores ou com uma 
lei que possibilite, de alguma maneira, a doação de rins, que se resolverá 
o problema. É preciso desenvolver mais centros capazes de diagnosticar a 
doença e tratar o doador, a fim de que a morte seja absolutamente evitável. 
Será que os hospitais que não têm capacidade para ampliar o número de 
transplantes, estão tendo condições de diagnosticar o mal e tratar o paciente, 
a fim de que a morte encefálica seja um fato inevitável? Alguns de nós não 
estamos tendo essa condição em muitos dos hospitais em que trabalhamos, 
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nem mesmo no Hospital das Clínicas de São Paulo, que, como dizia o Prof. 
Manreza, está com os corredores cheios de macas com pacientes. Se tivésse
mos, eventualmente, mais equipamentos e gente especializada, estaríamos 
salvando não só da morte esses pacientes, como estaríamos diagnosticando 
a morte encefálica de outros, propiciando o transplante. Quantos de nossos 
hospitais estão em condições de diagnosticar a morte encefálica? Dizia a 
companheira da Associação Paulista de Renais Crônicos que em muitas UTI 
os médicos não têm condições de diagnosticar a morte encefálica, ou por 
desconhecimento ou por falta de meios, mesmo reconhecendo que se trata 
de fato clinicamente diagnosticável. Nem estou entrando na questão de equipa
mento. É uma tarefa hercúlea manter o doador em condições tais que seus 
órgãos e tecidos possam ser aproveitados. Em quantos lugares temos condições 
de fazer isso? Outra tarefa passada para nós é a de mandar localizar e convencer 
os familiares, retirar os órgãos, cuidar da sua conservação e dos aspectos 
médico-legais; manter o sigilo e a privacidade dos doadores e seus familiares 
e evitar a autopromoção. Esses são os cuidados que envolvem o dia-a-dia 
da nossa vida profissional, antes, durante e após o transplante. Por isso, 
os médicos reuniram-se ano passado e produziram democraticamente um novo 
código de ética. Peço à Mesa permissão para ler quatro artigos desse docu
mento, referentes à doação e transplante de órgãos dentro dessa realidade 
e experiência que acabo de relatar, isto é, da dificuldade do dia-a-dia de 
trabalhar, de relacionamento com o paciente, com os familiares, com a impren
sa e com os colegas. 

Diz o art. 72 do Código de Ética Médica: 
"É vedado ao médico participar do processo de diagnóstico da 

morte ou da decisão da suspensão dos meios artificiais de prolonga
mento da vida de possível doador, quando pertencente à equipe 
de transplantes. , 

Art. 73. "E vedado deixar, em caso de transplante, de explicar 
ao doador, ou ao seu responsável legal, e ao receptor, ou ao seu 
responsável legal, em termos compreensíveis" - não em mediquês, 
ou português erudito - "os riscos de exames cirúrgicos ou outros 
procedimentos." 

Art. 74. É vedado ao médico retirar órgão de doador vivo, 
quanto interdito ou incapaz, mesmo com a autorização do seu respon
sável legal. 

Art. 75. É vedado ao médico participar, direta ou indireta· 
mente, da comercialização de órgãos ou tecidos humanos.'' 

A nossa tarefa aqui seria não só tentar pincelar isso, mas discutir e debater 
o que apresentaram os dois conferencistas. Acho que o Deputado Carlos 
Mosconi, um grande batalhador na questão dos transplantes, apresentou um 
projeto que abrange quase tudo, não digo tudo, porque há alguns pontos com 
os quais sentimos discordar - contemplando o modernismo e a atualidade em 
relação à questão da legislação de transplantes abrange. Gostaria de destacar 
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alguns pontos polêmicos, contidos no art. 8? do projeto do Deputado Carlos 
Mosconi: as características e o padrão do hospital, que deve ter capacidade 
técnica comprovada, os médicos e as instituições têm de ser públicos ou priva
dos, reconhecidamente idôneos e devidamente cadastrados para esse fim no 
Ministério da Saúde. A companheira Neide já colocou a questão, que eu 
havia anotado para abordar sobre quantos estão em condições de diagnosticar 
morte encefálica e manter o paciente nesse estado até que se providencie, 
caso prospere o projeto de lei do Deputado Carlos Mosconi, o documento 
que prove que o cidadão em vida disse que não era disponente o documento 
ou a prova testemunhal. É preciso que o hospital, além de padrões, e caracte
rísticas técnicas, recursos humanos, equipamentos e meios de conservação, 
tenha também uma estrutura administrativa e burocrática capaz de, primeiro, 
identificar o paciente. Quantos de nós sabemos que o paciente chega até 
nós sem identificação ::tlguma no pronto-socorro ou, então, com identificação 
errada. Segundo, ter capacidade de contactar a família. Não sei qual o método 
que usaríamos. 

Questão do doador presumido ou compulsório. Não sei como ou onde 
buscar a documentação que prove - gostaria de ver essa luz surgir no debate 
- que a pessoa se nega a ser doador. Por que estou levantando isso? 

Porque entendemos - reunimos todos os conselhos regionais e temos 
participado também de alguns debates que este é um procedimento equivo
cado para a realidade política, social, cultural e religiosa do País. Dizia-me 
ontem o companheiro Presidente do Conselho Regional de Medicina do Ceará 
que lá fizeram um debate sobre a questão da doação compulsória ou a presu
mida. Aquela que o Deputado Carlos Mosconi defende, ou seja, que o cidadão, 
em vida, tem de declarar que não é doador. Não tendo feito isso caberá 
ao Estado decidir ou ao hospital retirar o órgão que interessar. Defendemos 
justamente o oposto. A campanha a ser feita deve ser positiva (palmas), 
no sentido de que a sociedade tem de ser - como dizia o representante 
dos hemofílicos - chamada para o altruísmo, para o ato real de doar. É 
isso o que estamos defendendo, porque essa campanha, tornará mais claro 
o compromisso social do conjunto da sociedade em relação a essa questão, 
que é social e não meramente técnica. Relatava-me o Conselheiro Ivan Moura 
Fé que ele se preocupava, como advogado, representando a Mesa, com a 
lei interpretando o silêncio. Ele não entendia como se pode promulgar uma 
lei que interpreta o silêncio. Quer dizer, se eu não disse nada, sou doador. 
Lembrava ele que até quando duas pessoas combinam que se vão casar, 
avisam a todos, correm os proclamas, enviam convites, fazem-se roupas etc. 
Assim era o casamento antigamente e creio que hoje também é assim. 
Depois disso, vai-se à frente do Juiz de Direito e este, mesmo sabendo que 
os dois estão aptos para casar, é obrigado a perguntar aos noivos se um 
aceita o outro como esposa ou marido. Se um dos dois não dizer "sim" 
não haverá casamento. Como não manter o mesmo princípio? É preciso que 
as pessoas digam sim. O doador compulsório ou o presumido causará um 
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problema muito seno no conjunto da nossa sociedade. Gostaria de ouvir 
dos companheiros que defendem essa tese como se implementa isso na prática, 
do ponto de vista da responsabilidade civil, penal e ética. Como vamos definir 
se aquela pessoa disse ou não disse o que disse? Entendemos que, se apare
lharmos os hospitais, os pronto-socorros para realmente conseguirmos contac
tar a família e promovermos uma grande campanha, alcançaremos o objetivo 
da lei, que é o de aumentar o número de doadores. Será que o único jeito 
é obrigar legalmente que o cidadão venha a dizer não? 

Gostaria de colocar só mais uma coisa. Reunimos no Conselho Federal 
de Medicina um grupo de técnicos, onde compareceu o Prof. Luís Alcides 
Manreza, Diretor do Serviço de Neurologia de Emergência do Hospital das 
Clínicas, da Universidade de São Paulo, representando também a Sociedade 
Brasileira de Neurologia e a Academia Brasileira de Neurologia. O Prof. 
Luís Manreza colocou os seguintes números, baseado na sua experiência, 
que também é da comissão de transplantes do Hospital das Clínicas, em 
São Paulo: o índice de recusa dos familiares para doar o coração para trans
plante é de 0%; rim, 20%. Em compensação, para pele, a recusa é de 100% 
e córnea, 90%. Não é à-toa que isso acontece. A maior publicidade que 
houve até hoje para doação continua sendo de coração; a segunda é a de 
rim e as demais têm pouca publicidade. Lamento a exigüidade do tempo, 
mas gostaria de pontuar que precisamos discutir a situação do doador vivo, 
as questões da comercialização de órgão, as do menor, do incapaz, da morte 
encefálica. Assim também as equipes distintas que captam o órgão e o trans
plantam, a escolha do receptor, e do cadastro nacional de receptores, no 
sentido de evitar que haja a mínima suspeita de que o órgão doado vá não 
para aquele que tem compatibilidade genética ou real necessidade e, sim 
para outro caminho. Por fim, os aspectos médico-legais que envolvem quase 
todos os pacientes que podem ser disponentes, porque faleceu de forma violen
ta. Todos esses itens têm questões penais e civis envolvidas. No que respeita 
à privacidade, tanto do médico quanto dos pacientes, nós, médicos, que diagnos
ticamos ou transplantamos, somos devassados pela imprensa nos hospitais, 
de todas as maneiras, de forma que, muitas vezes, o que parece autopromoção 
performance dos repórteres que invadem os hospitais, fotografam em qualquer 
lugar. Por último, nosso entendimento é que todos devemos participar de 
ampla campanha publicitária, a fim de que se estabeleça o grande programa 
nacional de transplante, como esta que o governo vive divulgando: tudo pelo 
social, e não o faz. Seria preciso o Governo conseguir promover ampla campa
nha contra a greve dos trabalhadores, assim como seria possível fazer ampla 
campanha, ao lado do Governo, para que a população, cada vez mais, doasse 
órgãos. Por outro lado, o Conselho Federal de Medicina se apressaria em 
baixar a resolução que está pronta, sobre a questão da morte encefálica. 
Vamos desenvolver uma grande campanha com outras entidades médicas, 
junto aos médicos e diretores de hospitais, no sentido de aumentar-se a quanti
dade de doações. Se nós, médicos, vestirmos essa camisa, não precisaremos 
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de lei como esta, que está sendo proposta. Conseguiremos aumentar, sem 
dúvida alguma, a doação voluntária em número que a sociedade precisa. 
Muito obrigado. Estou pronto para o debate. (Palmas.) 

O SR. SILVANO RAIA 

Debatedor 

Sr. Presidente, havia preparado um debate, mas vou transformá-lo em 
função da apresentação do Dr. Francisco Álvaro Barbosa Costa. Quero, antes 
de mais nada, dizer ao colega Francisco - que no intróito de sua apresentação 
enfatizou de forma que me pareceu muito clara o perigo de deixar-se envolver 
pela em.ação, quando se trata de assuntos técnicos e médicos como os que 
hoje estão sendo tratados aqui que, se não me falha totalmente o discernimento 
sua apresentação foi praticamente emocional, muito pouco técnica. Portanto, 
baseado nisso, tentarei evitar esse erro e alterar o que ia apresentar. Limitar-me-ei 
a dados exclusivamente técnicos, médicos e sociais. Parece-me que não 
é nossa obrigação hoje, aqui, discutir as condições dos hospitais em geral 
e da assistência médica no Brasil, mas tratar de transplantes de órgãos, de 
sangue e derivados. Com vistas à obediência desse tópico, quero informar 
aos presentes e à Mesa em nome do colega Manreza, qÜe no serviço do 
Hospital das Clínicas sou companheiro, na Comissão de Transplante, do Dr. 
Manreza, cujas opiniões aqui emitidas me surpreenderam, as quais comentarei 
com S. S<>, que é árduo defensor da Lei Mosconi aqui apresentada. A espera 
para um transplante de rim oscila ao redor de cinco anos em nosso País. 
No que diz respeito ao fígado, não dispomos de um sistema artificial de 
suporte de vida antes do transplante. Vale dizer a V. Exª\ que aplaudiram 
há pouco o que aqui foi dito, que a ausência do ·transplante implica morte. 
A lista de espera de 40 a 50 candidatos só não é maior, porque simplesmente 
nos falta espaço e infra-estrutura para atendê-los. Sabemos que, nos últimos 
três anos em que se faz trnnsplantes de fígado no Brasil, a mortalidade, 
na lista de espera, oscila entre 50 a 70% nos adultos e de 70 a 92% entre 
as crianças. Essa mortalidade decorre exclusivamente da falta de órgãos para 
transplante. Do ponto de vista filosófico, no meu entender, ou se aceita 
que a morte encefálica é idêntica à de parada cardíaca ou não poderemos 
sequer discutir o que estamos aqui discutindo. Esta é uma premissa que deve 
ser discutida, no meu entender, em meios médicos. Até onde sei, e gostaria 
de ouvir comentários contrários, neste ou em outros países de que tenho 
conhecimento, a morte encefálica não é mais passível de discussão. Ela é 
idêntica à morte com parada cardíaca. Se a morte encefálica é igual à morte 
com parada cardíaca, ela se submete à legislação e aos costumes da outra. 
Citou-se aqui que estamos legislando sobre o silêncio. Gostaria de informá-los 
que, no Brasil todo cadáver enterrado fora do perímetro urbano onde ocorreu 
a morte, é formalizado, laparatomizado e suas vísceras são retiradas. E até 
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onde sei, isso é feito sem qualquer colóquio com o de cujus, que está na 
posição horizontal, na frente dele. E não haverá algum outro argumento 
capaz de permitir que o transporte do corpo, o enterro, ocorram sem esta 
formalidade legal, que é prospectivamente decidida e conhecida de todos 
nós. Se aceitarmos a morte cerebral como morte, existem duas questões que 
se definem de pronto: a morte violenta e assim chamada morte natural. A 
morte violenta é obrigatoriamente seguida de autópsia. Permitam-me ser re
dúndante. O que é autópsia? É a abertura de todas as cavidades do corpo 
com a retirada de todos os órgãos, sua pesagem e fragmentação, colheita 
de amostras para estudos anato-patológicos, recolocação desses órgãos, e serra
gem, dentro das cavidades, inclusive a craniana, e recomposição do corpo. 
Não consigo - partindo da premissa de que morte encefálica é igual à morte 
que determinou esses manuseias distinguir qualquer diferença entre essa 
evisceração geral de um órgão em condições assépticas, por técnicos capazes, 
e a outra hipótese, a fim de permitir um tratamento de um membro da socie
dade que depende desse órgão para sua sobrevivência. No que diz respeito 
à morte natural, não violenta, hoje o cadáver é obrigatoriamente velado, 
pelo menos seis horas até o seu sepultamento. E se não submetido a qualquer 
processo de resfriamento, inicia sua decomposição de pronto, após a interrup
ção do fluxo sanguíneo: no pâncreas, no cérebro e, depois, sucessivamente 
em vários órgãos. Não conseguimos entender a relutância - nós, seres huma
nos, que lutamos por tantos valores que não os simples, decorrentes de uma 
visão material do que seja a vida - em se aceitar, ao invés de observarmos 
inertes essa decomposição orgânica após a parada cardíaca, que, nos casos 
de mõrte encefálica, aproveitemos certos órgãos em benefício da sociedade 
a qual ele, de cujus, pertenceu. É assim que hoje está sendo tratado o cadáver. 
Este de cujus poderia muito bem ter sido um benefíciário dessa mesma legisla
ção. (Palmas.) Estatisticamente é muito provável.,Não conheço a estatística 
de todas as necessidades de transplantes de órgãos. Não sou capaz de precisar 
o número, mas tenho forte intuição de que alguns, desta sala dependerão 
um dia de doação de um órgão para transplante. Gostaria que o prezado 
ouvinte me oferecesse o mesmo respeito que lhe ofereci, quando me dirigi 
à sua pessoa. Tratando-se desse assunto, presenciar uma risada para mim, 
ser humano e médico, é profundamente ofensivo. Entenda o meu sentimento. 
Para concluir, o que se pretende, no momento em que se definem todos 
os aspectos da legislação do País, é definir que os que necessitam de transplante 
e os que se dedicam a implantar órgãos não vieram ao poder público pedir 
algo especial. Não. Viemos pedir que a questão fosse incluída dentro da 
visão geral da reestruturação da sociedade. Nesse sentido parece-me não 
ser possível omitir uma legislação pertinente e específica a esta questão. Não 
quero, de maneira alguma, diminuir a importância que o colega que me 
precedeu dedicou à assistência da saúde em geral e à qualidade dos hospitais, 
é lógico. O que me surpreende é imiscuir-se em um assunto e compará-lo 
a outro, numa época em que a tecnologia médica progride rapidamente. 
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Minha última palavra será de alento aos hemofílicos, representados aqui pelo 
Sr. Walter de Souza Júnior Presidente da Associação dos Hemofílicos. Informo 
a todos, quem sabe, de primeira mão, que em nosso meio, no Brasil, muito 
em breve, 60 ou 90 dias, estaremos implantando um fragmento de fígado 
nos hemofílicos, e tratando, pela primeira vez na história da medicina, da 
hemofilia. Isso porque o fator considerado anti-hemofílico, é sintetizado 
pela célula hepática. Apenas 150 gramas de fígado implantado no í!eo esplênico 
é capaz de produzir o Fator VIII e, assim, curar a doença. Isto deve ser 
motivo de ponderação, porque não se trata simplesmente de 1.200 hemofílicos 
no Rio de Janeiro, número que aprendi hoje, mas de 1.200 indivíduos de 
uma espécie à qual pertencemos. 

Cada um de nós será responsável pelos riscos que nossos descendentes 
imediatos ou afins sofrerem, alvos dessas deficiências genéticas. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. YOSHIT AKA OKOMURA 

De batedor 

Sr. Deputado Raimundo Bezerra e demais colegas da Mesa, antes de 
mais nada, quero enfocar que transfusão de sangue é um dos transplantes 
mais antigos de que se tem conhecimento. É um procedimento de extrema 
urgência. Setenta por cento das transfusões realizadas são feitas em caráter 
emergencial de real valor. Por que isso? Para atender às emergências, pronto
socorros, intra e pós-operatórios, atendimento aos hemofílicos e ao renal 
crônico. Portanto, transfusão de sangue é um transplante dos mais antigos, 
revestido da mais alta importância. Após definir a transfusão, sob esse ponto 
de vista, passaremos a um breve histórico da hemoterapia moderna, que 
se iniciou na gestão do Sr. Ministro Raimundo de Brito. Foi lançada a semente 
do Pró-Sangue na gestão do Sr. Ministro Paulo de Almeida Machado e consti
tuiu-se o programa Pró-Sangue durante a gestão do Sr. Ministro Arcoverde, 
cujo iniciador, aqui presente, foi o Dr. Luís Gonzaga dos Santos. Na gestão 
do Ministro Roberto Santos foi criada a Divisão Nacional de Sangue e Hemode
rivados, sob a direção da Dr' Miriane Costa e Silva, também aqui presente. 
Quero dedicar a eles a nossa homenagem por ter, nesse início de programa, 
dado a devida importância à prática hemoterápica em nosso País. A Dinash 
constituiu, planificou e criou-se o Planash, cujas diretrizes passo a citar: situa
ção da rede física do Sistema Nacional de Sangue e Hemoderivados, isto 
é, a instituição, a construção dos hemocentros, primeiro nas Capitais de todos 
os Estados e, segundo, sua interiorização, que já se processa na maioria 
dos Estados da Federação. Prevenção, profilaxia e controle das patologias 
transfusionais, dando-se agora bastante ênfase à AIDS. Treinamento e desen
volvimento de recursos humanos para esse sistema em plena vigência e desen
volvimento. Desenvolvimento institucional e modernização administrativa. 
Precisamos estimular e institucionalizar os hemocentros, tendo em vista os 
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exemplos já constatados, de real eficiência técnico-administrativa, como a 
Fundação do Fígado, presidida pelo Professor Silvano Raia, aqui presente, 
Fundação Zerbini, instituída e fundada pelo Professor Zerbini e pelo atual 
Sr. Ministro da Saúde, Dr. Seigo Tsuzuki e Prof. Fúlvio Pelege, dentro do 
Sistema de Sangue, como o Hemop, idealizado e fundado pelo Dr. Luís 
Gonzaga dos Santos, aqui presente, e com experiência própria do Hemocentro 
de São Paulo. Existem também outros hemocentros institucionalizados, como 
o Hemocentro do Estado do Pará e o recém institucionalizado Hemocentro 
do Rio de Janeiro, cuja coordenação está a cargo do Dr. Luís Franco, aqui 
presente. Apoio à fiscalização e ao controle de qualidade de produtos e serviços 
hemoterapicos, cuja responsabilidade é da vigilância sanitária. Produção de 
hemoderivados e insumos estratégicos. O hemocentro do Hemop, pioneiro 
na área governamental, já produz albumina humana decorrente do plasma 
já há vários anos. Hemocentro de Brasília - já está na fase de produção 
de albumina; Hemocentro de São Paulo - iniciou suas atividades na semana 
passada. Pesquisa e desenvolvimento tecnológico, educação sanitária e comu
nicação social. Comunicação Social, traduzido, é o estímulo à doação volun
tária de sangue. Atendimentos ao hemofílico, ao ta!assêmico ao falsêmico, 
ao renal crônico e a todas as hemopatias, as patologias hematológicas. Passe
mos, agora, a expor o que a Divisão Nacional de Sangue propõe à Política 
Nacional de Sangue quanto às diretrizes: uniformização do atendimento à 
população; utilização exclusiva da doação voluntária não remunerada do san
gue; estímulo e promoção da doação voluntária e altruística do sangue como 
ato cívico e de solidariedade humana; garantia da proteção da saúde do doador, 
dos trabalhadores da área e dos receptores, estimulo ao fracionamento, objeti
vando o uso racional do sangue, seus componentes e derivados, estabelecendo 
medidas com o objetivo de controlar a qualidade do sangue, seus componentes 
e derivados. Garantir às autoridades sanitárias acesso aos dados constantes 
do cadastramento dos doadores; garantir ao receptor, ao médico e familiares 
ou responsáveis acesso aos dados ambulatoriais do sangue transfundido ou 
a transfundir. Definição e organização dos serviços hemoterápicos do País; 
promoção e criação de órgãos públicos executores das atividades hemote
rápicas, estímulo à criação e funcionamento de unidades especializadas que 
se dediquem ao aprimoramento da qualidade e rendimento técnico do serviço; 
formação de recursos humanos necessários ao exercício da atividade hemote
rápica; instituição de mecanismos de estímulo à pesquisa científica relacionada 
com o sangue, seus componentes e derivados; disciplinamento da atividade 
industrial relativa à coleta e produção de derivados de sangue; estratégia 
para constituição e manutenção de reservas hemoterápicas a fim de suprir 
as necessidades do País, em caráter normal ou extraordinário, no caso de 
calamidades públicas, situações de emergência ou de grave ameaça à segurança 
nacional. Voltamos, aqui, a ressaltar a importância da institucionalização, 
porquanto teremos mais liberdade política, administrativa, técnica e financeira 
na gestão dos hemocentros. Haja vista os exemplos já citados. Evita-se, minimi-
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za-se, dessa forma, as ingerências político-partidárias e emocionais na direção 
dos hemocentros. Pode-se contar, desse modo, com recursos orçamentários 
e verbas com receitas sobre serviços prestados à comunidade. Os hemocentros 
vão comemorar, em abril do ano que vem; o décimo aniversário da instituição 
do Pró-Sangue. E como bem disse o Dr. Luís Felipe, é um avanço, uma 
melhoria da prática hemoterápica em todo o· País, mas ainda não atingiu 
plenamente seu objetivo. Para tal, necessitamos realmente da vontade política 
do Governo, de uma legislação aplicável e passível de ser cumprida. As que 
não forem cumpridas, deverão ser renovadas. No Estado de São Paulo, o 
sistema hemoterápíco, os homocentros, já cobrem 80% do atendimento; Na 
região metropolitana, 50%. Em atenção ao Senhor representante da Asso
ciação dos Hemofílicos, quero parabenizar o Professor Silvano Raia por essa 
informação: breve haverá transplante em beneficio dos hemofflicos. Mas uma 
das maiores contribuições que a Associação dos Hemofílicos pode prestar 
à Hemoternpia Nacional e aos associados seria cada vez mais contribuir para 
incremento das doações voluntárias de sangue. As doações familiares apresen
tam também segundo estatística mundial, certos riscos, muitas vezes até maio
res do que as involuntárias - digamos - não específicas. Quero dizer igual
me.nte à Sr" Neide Regina Barriguelli, representante da Associação Pau
lista de Renais Crônicas, que o hemocentro de São Paulo realiza reações 
sorológicas a todos os associados dessa Associação, assim como atende a 
toda a rede pública do Estado, da mesma forma, transfusões nas hemodiálises 
a todos os renais crônicos assistidos pelas empresas e hospitais públicos. Sr. 
Presidente do Conselho Federal de Medicina, Sr. Deputado Raimundo Bezer
ra, preocupamo-nos seriamente com a proteção do doador, do receptor, dos 
tr<,lbalhadores que atuam nos hemocentros, mas lanço, aqui, um apelo de 
todos os colegas responsáveis que militam na área de sangue, nos hemocentros. 
É do conhecimento de todos que as provas laboratoriais, incluindo as provas 
sorológicas pré-transfusionais, dando ênfase, agora à sorologia para a AIDS, 
não é exata. Em todos os procedimentos há um risco, e transfusão não foge 
à regra. Transfusão envolve um certo risco calculado. E qual é um dos principais 
riscos? É o resultado sorológico. Mormente no tocante à AIDS, no momento, 
existe o que se chama "janela soro lógica", que é uma janela aberta, em 
que, em determinadas fases da infecção da doença, as reações sorológicas 
são negativas, indetectáveis. Tendo em vista esse fato, faço um apelo: que 
não seja esquecida a classe. médica, que, muitas vezes, sob pressão emocional, 
torna-se manchete sensacionalista dos veículos de informação. Deverá haver 
uma legislação que a proteja, que a ampare. Queremos deixar bem claro 
que esta política do sangue não é apenas nossa, mas uma tendência, uma 
prática mundial. Tanto os países do Leste como do Oeste, exercem, através 
das entidades públicas, um ·controle efetivo para a melhoria das qualidades 
do sangue e da prática hemoterápica, oferecidas à população, à comunidade 
e a todos os trabalhadores. Na década de setenta, em apenas três anos, nos 
Estados Unidos, houve, segundo consta, a maior intervenção do Estado no 
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controle sobre a prática hemoterápica. Nós também não vamos fugir à regra. 
Não estamos fora dessa providência necessária não só, creio eu, na prática 
hemoterápica, como também em todas as atividades, tanto da saúde como 
de outras áreas. Quero agradecer a oportunidade de fazer esta breve exposição. 
Muito obrigado. (Palmas.) 
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- Sr. Itamar Cópia, Interpelador 
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- Sr. Crescêncio Antunes da Silveira Neto, Interpelador 
- Sr' Leonor Gonçalves, Interpeladora 
- Sr. Deputado Carlos Mosconi, Expositor 
- Sr. Luis Felipe Moreira Lima, Expositor 
- Sr. Silvano Raia, Debatedor 
- Sr. Walter de Souza Júnior, Debatedor 
- Sr. Francisco Álvaro Barbosa Costa, Debatedor 
- Sr. Yoshitaka Okomura, Dabatedor 
- Sr' Neide Regina Barriguelli, Debatedora 
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INTERPELAÇÕES 

O SR. ITAMAR CÓPIO 

Interpelador 

Platéia aqui presente, representante da Mesa, Deputado Raimundo Be
zerra, amigo que está coordenando esta reunião, professor Silvano Raia, 
a quem admiro bastante por sua atuação como membro e representante da 
área hepática em São Paulo e no Brasil, muito reconhecido, Dr. Francisco 
Álvaro Barbosa Costa, do Conselho Federal de Medicina, gostaria de dizer 
algumas palavras para tentar abrilhantar este encontro. Trouxe três propostas 
para ajudar também neste forum, sobre transplante de sangue. Ouvi as palavras 
do Presidente do Conselho Federal de Medicina e avalio tudo o que ele 
disse, não desmerecendo a réplica do Prof. Silvano Raia, porque não estamos, 
aqui, na verdade, colocando a dúvida da necessidade do transplante de órgãos. 
Concordamos com tudo isso, em todos os graus. Mas o que sinto é que 
há necessidade de, inicialmente, regulamentar-se a lei que ainda não foi regula
mentada. Para isso, temos de, em primeiro lugar, como disse o Dr. Francisco 
Álvaro Barbosa, do Conselho Federal de Medicina, conceituar o que é morte 
encefálica. Em todos os países onde se realiza transplantes, mesmo nos Estados 
Unidos, o conceito é prevalecido através da Declaração de Sidney, que diz, 
no seu bojo, que a morte encefálica, como frisou o Presidente do Conselho 
Regional de Medicina, tem de ser atestado, no mínimo, por dois médicos 
especialistas, além dos exames complementares: eletroencefalográfico, angío
gráfico ou, quem sabe, até uma cintilografia. Então, temos de nos sedimentar 
primeiramente no que diz respeito à morte encefálica para depois regulamentar 
a lei. Na verdade, cabem ao Conselho Médico Legal e ao Conselho Federal 
de Medicina, regulamentar o conceito de morte. Cbmo disse o Professor 
Silvano Raia, compete aos médicos decidirem qual o conceito de morte encefá
lica. Por outro lado, temos de frisar ao conceito de morte encefálica contido 
no Tratado de Sidney. Além disso, estamos defendendo aqui que o corpo 
tem de ser, na verdade, de responsabilidade da família, dos seus afins e 
responsáveis, porque não podemos, de maneira alguma, colocar que o corpo 
de uma pessoa - não, dizendo com um sentido emotivo irá prevalecer. 
Não é verdade. Mas, se colocarmos que ao Estado cabe a responsabilidade 
do corpo isto acarretará um problema. Tivemos, há pouco tempo, em uma 
universidade próxima à minha cidade, uma polêmica causada pela retirada 
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de órgãos após a morte encefálica. Isto porque a legislação vigente não define 
o que é morte encefálica. E a questão está em discussão no Conselho Federal 
de Medicina e na Justiça Comum. Há a dúvida se a pessoa doadora estava 
ainda com vida no momento da retirada dos órgãos. 

Então, já houve, sem a regulamentação da lei, esses problemas que estão 
sendo julgados. Isto o próprio Presidente pode confirmar. Nossa posição 
é que, na verdade, temos de defender o transplante, a morte encefálica, 
mas dentro dos parâmetros regulamentados como disse o Presidente do Conse
lho Federal de Medicina. Esta é a nossa posição. Sensibilizamo-nos bastante 
com a representante dos renais crônicos. Sabemos que existe grande número 
de pessoas, à espera de transplante, pois acompanhamos o trabalho do Prof. 
Silvano Raia, em São Paulo, e temos participado de congressos. Não somos 
contra o transplante, Professor, somos até favoráveis, mas dentro dos parâme
tros legais. Era só isto, muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. ELEUTÉRIO RODRIGUES NETO 

Interpelador 

Em primeiro lugar, gostaria de reiterar o aviso dado pelo Deputado 
Raimundo Bezerra, sobre o anteprojeto de lei que foi elaborado num âmbito 
do Núcleo de Estudos em Saúde Pública, na Universidade de Brasília, mas 
com ampla participação de vários técnicos e pessoas experientes na área do 
sangue, inclusive usuários. Distribuimos cópias do documento de forma precá
ria, pois não tiyemos condições de reproduzir, em grande quantidade, mas 
vamos tentar fazer com que, nos grupos de trabalho específico de sangue, 
as pessoas possam ter acesso a esse documento. Gostaríamos de recolher 
informações e posicionamentos sobre este documento, na medida em que 
pensamos que não há necessidade de esperar por mais tempo para que algum 
Parlamentar assuma o projeto e o coloque em discussão dentro do processo 
de regulamentação da Constituição que estamos começando a viver neste 
momento. 

Em segundo lugar, quero cumprimentar o Presidente do Conselho Federal 
de Medicina, Dr. Francisco Álvaro Barbosa Costa, que realmente tem sabido 
traduzir o espírito não só do Conselho, dos Conselheiros, mas dos vários 
Conselhos Regionais, através do Conselho Federal de Medicina. Gostaria 
de dizer que a posição do Dr. Francisco Costa diz respeito não apenas à 
área médica. Durante o processo de dabates da Assembléia Nacional Consti
tuinte organizamos uma plenária nacional de entidades em defesa da saúde 
e do sistema único de saúde. Esta é a posição unânime de todas as entidades 
que têm militado na defesa da democratização da saúde, da dignidade do 
atendimento da valorização do setor público. Gostaria, basicamente de dizer 
que esta posição do Dr. Francisco Costa não é única e exclusiva de um órgão 
de categoria, mas do Cônselho que está aliado, irmanado a uma posição 
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muito mais ampla, que pretende representar realmente interesses da sociedade. 
Em terceiro lugar, quero perguntar ao Dr. Francisco Costa quais são as medidas 
que o Conselho está encaminhando no sentido de subsidiar este tipo de regula
mentação, a fim de que os Parlamentares possam deliberar sobre um projeto 
de lei que, de fato, represente os interesses da população e não aqueles 
mais particulares. (Palmas.) 

O SR. AIRAMIR PADILHA 

Interpelador 

Inicialmente, queremos salientar da importância das observações e análi
ses do Dr. Luís Felipe Moreira Lima, que nos faz, de imediato, concluir 
que a questão do sangue é solucionável, se houver vontade e coragem política, 
e que a gestão administrativa do problema tem de ser pautada, fundamentada 
numa ética da transparência e, portanto, da publicidade. Que sejam públicos 
os problemas, para que a população possa, portanto, devidamente informada, 
participar dos mecanismos de controle social sobre o aparelho do Estado, 
e do setor privado, também. E não defendermos uma ética de corpo, que 
possa restringir o acesso a população ao conhecimento. Quero reforçar que 
esta ética da saúde, como um problema da humanidade, de modo geral, 
tem sido a postura do Conselho Federal de Medicina e de outros Conselhos 
de ética. . 

Inicialmente, gostaria de levantar algumas questões: é importante que 
nos preocupemos com a qualidade do sangue, o volume de sangue de quali
dade, para o abastecimento. Agora, também, é importante que nos remetamos 
às causas da necessidade de sangue e hemoderivados. É preciso que enten
damos a saúde como um todo, prevenindo as doenças e aquelas patologias 
que implicam em necessidade de transfusões de sangue. Quais sejam, os 
acidentes de trabalho, que hoje somam mais de um milhão e meio por ano, 
os acidentes de trânsito, e as últimas da violência urbana. Quer dizer, são 
causas além da política de prevenção das doenças hereditárias e adquiridas 
que impliquem necessidade de sangue e hemoderivados. A outra questão 
é a qualidade que é indissociável, ou seja, está estreitamente vinculada com 
a saúde do doador. Sem uma população com saúde não podemos ter um 
doador com saúde. É imprescindível que tenhamos uma abordagem em duas 
vertentes: uma, prevenir as doenças transmissíveis, ou seja, diminuir chagas, 
malária, sífilis, AIDS, hepatites, etc., para que o doador se apresente como 
doador hígido. Que a doação não seja só altruísta, que ela seja também 
um compromisso cívico e político da população com ela mesma na resolução 
dos seus problemas de saúde; que toda rede pública possa ser uma porta 
de entrada de coleta. Segundo, que a sorologia não seja só um indicador 
ou marcador de vírus nem anticorpos, mas que seja, sim, indicadores epidemio
lógicos refletindo o contato com doenças transmissíveis e, portanto, que a 
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frente a 
quero colocar a 

rivados. Deve ser considerada uma 
do que a de 
centes. Tem de ser feita com e critérios técnicos e científicos 
bastante de severo controle. quero dizer que 

em 
no Instituto Santa Catarina, uma empresa 
que está sob o controle do grupo que detém a maioria das Muito 
obrigado. 

ASRA. CAIRUTAS 

Quero fazer apenas um técnico, absolutamente apolítico, 
mas que é uma experiência que o tem, muito gratificante, de há 
doze anos fazer e há anos a produção de albumina 
humana. Estamos com uma capacidade máxima de de trinta mil 
frascos de distribuindo por todo o desde que os hemo-
centros nos mandem É uma com sucesso, 

"ª'"'""'"'''• contamos com muitas deficiências que ser deba-
a essas discussões de sangue, muito importantes para 

o apoio a essa política, a esse sistema de de hemoderivados. 
Precisamos ter empresas de nacionais que trabalhem com mais dignidade 
para que o nosso trabalho também mais digno, porque muito 
lotes de tendo em vista a deficiência de material de apoio como 
bolsas, frascos. Todo esse material de para hemoderivados precisa ser 
revisto po!·que transtorna muito o nosso trabalho. Estamos com uma 
como já de trinta mil frascos em encaminhamento com uma 
de fracionamento para atender ao Norte e isto é, e dois, 
quarenta e três milhões de habitantes. Vamos fazer uma planta cinco vezes 
maior do que a nossa atual. que as autoridades 
governamentais se esforcem e que essas empresas de apoio nacionais sejam 
mais fortalecidas para que possamos trabalhar sem os obstáculos que enfren
tamos atualmente. Muito obrigada. (Palmas.) 

ANTUNES DA SILVEIRA NETO 

A nossa é de natureza técnica e é endereçada ao 
Dr. Silvano Raia, que anunciou que dentro de meses teremos a cura 
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da hemofilia "A", que é a deficiência do fator 8, através de 
Até onde vai nosso conhecimento de 
7, 9 e 10 são sintetizados o 
curar no máximo a hemofilia do fato de que o fator 9 é sintetizado 

A não ser que coisa nova que não seja do meu 
conhecimento que o Dr. Silvano Raia esclarecesse essa ques-
tão de natureza técnico-científica. A questão é ainda endereçada 
a porque somos aspectos culturais do nosso povo, de 
que na de é que assentimento e o consentimento 
da família. Assistimos a algumas exoeriências no Rio de Janeiro, onde se 

e aí entra em jogo um fator que 
não é que vai fazer o transplante. 
Vimos com que garra e que pretendia fazer o transplante 
- porque isso também dá muito e na imprensa, a promoção 

da - tentava a todo modo e a todo custo quase que induzir 
a morte de para um doador. colocamos também 
para o Dr. Francisco Costa o que V. Sª pensa da necessidade de que os 
centros que possam estabelecer o diagnóstico de morte cerebral estejam capaci-
tados do de vista técnico por meios eletroencefalográficos, angiográficos, 
etc., para estabelecer com certeza o diagnóstico de morte, assim como 
a médica que estabeleça o diagnóstico de morte esteja completamente 
desvinculada de qualquer relação com aquela equipe médica que deseja prati
car o uma questão endereçada ao meu amigo Walter, 
da Associação de Hemofílicos. Sabemos que não é pelo caminho da fiscalização 
que vamos resolver da qualidade do sangue neste País. Assistimos 
o trabalho do Dr. Airamir Padiiha quando esteve à frente da vigilância sanitária 
no Rio de Janeiro, onde até ameaça de morte ele recebeu. Sabemos que 
até os contraventores no Rio de Janeiro organizaram uma cadeia de bancos 
de sangue e temos conhecimento de que o que está por trás dessa questão 
são os enormes interesses mercantis oriundos do plasma como matéria-prima 
fonte de produtos que, industrializados, são vendidos a peso de ouro. Nos 
Estados Unidos, que têm um sistema hemoterápico bem organizado, sob 
o controle principalmente do Blood Service da Cruz Vermelha, cujos recursos 
que manipula com a indústria de hemoderivados, se fosse uma empresa privada 
seria colocada no 509 lugar entre as maiores empresas americanas, mesmo 
naquele se tem detectado redes clandestinas de coleta de sangue, com 
a finalidade de colher plasma. Coleta remunerada, onde freqüentemente os 
grupos de doadores são pessoas menos aquinhoadas no contexto da sociedade, 
são os homossexuais, são os grupos de risco de potencial maior na transmissão 
das doenças. Finalizando, quero dizer que essa questão no nosso País é tão 
séria que internamente apenas 20% das necessidades de hemode
rivados aplicados no País, 80% ainda são importados. Os recursos usados 
nessa importação muito bem ser alocados na produção de hemode
rivados estatais. E o exemolo de Pernambuco é muito bom porque a Dr~ 
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hoje, com vinte mil litros de por ano atende as necessidades 
h.emoterápicas de uma população de dez milhões de habitan-
tes. Se ela pudesse trabalhar com um centro para processar cem 
mil litros de plasma por ano, atenderia às necessidades 
critérios da Organização Mundial de de uma !J'-''-''-''ª"ªv 

quarenta milhões de o que vale com apenas três centros 
de produção de hemoderivados estatais neste País poderíamos ficar indepen
dentes e auto-suficientes nos hemoderivados e quem sabe, até, termos um 
excedente exportável, trazendo divisas para o País. (Palmas.) 

A SRA. LEONOR GONÇALVES 

Quero lembrar aqui a que em a transplante. 
Um dos grandes problemas; além do incentivo para que as pessoas doem 
os órgãos, é a falta de infra-estrutura para recebê-los. Este é um dos grandes 
problemas que enfrentamos. desde de doado
res de rins, córneas etc., onde temos os órgãos doados e não temos capacidade, 
infra-estrutura para recebê-los, e fazer as desses transplantes. Creio 
que também é responsabilidade nossa, de quem está defendendo uma maior 
intensificação de esclarecimento da comunidade para que ela doe os órgãos 
para contribuir com a vida de outros elementos, criar uma infra-estrutura 
suficiente para receber esses órgãos, porque de nada vai adiantar conseguirmos 
pessoas que façam essas doações, se não tivermos nas nossas redes estatais 
condições de infra-estrutura para recebê-las. Há inclusive pessoas que querem 
doar mas não sabem a quem se dirigir para fazê-lo e, em momentos inclusive 
em que estão fazendo a doação, não temos condições técnicas para buscar 
esses órgãos. Acho que é desse colocar diretrizes 
no sentido de assumirmos compromissos estatais de infra-estruturas locais 
com competência e condição de receber esses para os nossos futuros 
receptores. (Palmas.) 

O SR. DEPUTADO CARLOS MOSCONI 

Expositor 

Sr. Presidente, quero dizer a todos que essa lei, de minha autoria, eviden
temente foi feita depois de uma ampla discussão que se iniciou co111 os trabalhos 
da Assembléia Nacional Constituinte, quando queríamos inserir ali alguma 
coisa referente à doação de órgãos e a transplantes. Portanto, é uma discussão 
que já vem de algum tempo e que envolveu também várias entidades. O 
que está escrito na lei não significa exatamente ou tão-somente a expressão 
da minha vontade, mas muito mais do que isso, o anseio e a necessidade 
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m.01pmmcmc da sociedade brasileira. Durante os trabalhos da Assembléia 
inclusive com teor semelhante ao que 

foram colocadas à discussão. Por entendermos opor-
com as nossas 

comunidades e que a 
para se inserir nela uma lei que ser 

até desaconselhar ou mesmo votando contra as leis 
uuacão de ón:ãos aoresentadas na Assembléia Nacional Consti-

do preparo 
É evidente que 

se não houver um . médica bem 
ao conceito de morte encefálica e se houver dúvida com 

fica oreiudicado. ele não é aconselhável de maneira 
de risco para o é evidente que 

de tratamento. O que queremos é que 
inclusive como consta no de lei a esse oferecendo 

totais ao doador. Entendo também que a 
suscita um conservadorismo embutido em 

cada um de nós. E uma nova evidentemente tem, de 
pos1ç1Jes contrárias que, ao de um determinado 

de debates como esses, vão sendo eliminadas Se 
como que fizeram essas 
ao indivíduo o direito não do como foi colocado 
do Conselho Federal de HH"'-'""'" , e aí estaria rrw>QPntin 

que os 
não ocorram, como não ocorrem basta não fazermos 

o que está pelo Presidente do Conselho e por 
dos debatedores ouvidos é exatamente o que consta na lei Vou 
até me dar ao trabalho de ler a lei de 10 de a!!osto de que diz o 

"Art. 19 A "''·'Pv"''r"v de uma ou várias partes do 
corpo mortem, na forma 
desta lei .... 

Art. 39 A 
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E é por essa entre que não ocorre no Brasil. 
esta é que é a lei do '"''v"'v'~ esta é a lei que o indivíduo não 

se manifesta e, não doa. é evidente que se não houver 
uma um esclarecimento à 
sociedade, que não , a lei - e 
não é esta a nossa "'"~"''~·; 

O debate se ""'tit1r<> 

de São José dos que até 
reunião e confesso que o mas fazendo no meu 
modo de um pouco no conceito de morte encefálica. 
Encaminho ao nobre Vereador uma da lei para que tenha conhecimento 
de que, na só será definida como morte encefálica do atestado 
de um médico e não dois. Não sei por que Será que um não é suficiente 
para atestar a morte encefálica? Isso me parece até que fere a 
do atestado de um exame a ser 

cerebral ou outro. Parece-me que nessa 
temos que ter, e o máximo v~··--u·~~ 

evidentemente para não oferecer risco ao doador. O conceito de 
que o cadáver é da como colocou o Vereador, parece extremamente 
conservador. Por que o cadáver é da família? o indivíduo durante sua 
vida fez uma essa não terá de ser obedecida? 
Ou a vontade da família? Tenho minhas dúvidas. Acho que o indiví
duo tem o direito de decidir. Cabe a a muito mais que 
à a decisão. Se ele decide que não quer doar seus quero 
saber se a família resolver que ser feito? 
Evidentemente que não. Mas se, 
seus 

<AHvU'U'-''"v vêm encontro do que vV.•~~·U"""'º' 
no que diz à estrutura 
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uv<>pnm.:u"'" para a realização de atos 
também essa 

e equipes médicas devida
mente credenciadas é que teriam de realizar o procedimento. Em 
linhas era o que gostaria de dizer com relação aos debatedores, espe-
rando a para as finais. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. LUIS FELIPE MOREIRA LIMA 

toda a indústria: a . 
nrr.r'ln,-.-'\r. industrial de hemoderivados se 

que dizer todos conhe-
cem. Se não se tem uma de boa não se terá um 
produto de boa O esforço que se faz no momento para tomar 
o Brasil auto-suficiente em em que pese alguns sucessos obti-
dos, ainda está falhas, por exemplo, que 
têm que ser sanadas com à localização, ao porte e ao 
investimento necessário para industriais. O tem essa expe-
riência no Nordeste e terá de abastecer uma grande região, mas 
não temos ainda um estudo mais de de viabilidade 
de de indústrias de hemoderivados. Aqui em Brasília também 

"'"'""''""""">« de de no Rio de Janeiro existem 
tinacional, e o Instituto Santa Catarina de 

Mas não temos ainda um estudo 
pelo menos a nível ministerial, não só envol-

mas o da Indústria e Comércio, enfim, 
os Ministérios interessados - não é uma questão só de saúde, também é 
uma da área industrial - que nos dê um dessa produção 
industrial, sua o custo de investimentos necessár 

que 
fez uma com uma empresa nacional, a Valée Nordeste, 

que é uma empresa de para uso localizada, se não 
me engano, em Montes e criou uma nova empresa chamada Imoval, 
com a finalidade de de vacinas para uso humano e hemoderivados, 
principalmente albumina, onde uma das é a partir de sangue 
de placenta. Ou seja, isso vem ocorrendo sem que tenhamos um plano diretor 
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a nível do Conselho de Desenvolvimento un•Y0'U 

que nos diga para onde esse deva ser 
cemos dinheiro investindo em pequenas 
válidas na maior das vezes, mas que, até o 
nenhum e que na sua se não for 
começar a carrear recursos de forma descontrolada. Já por conversas 
e até por várias outras iniciativas estariam sendo feitas e !J'-H'""'-"~" 
na implantação de de hemoderivados. 

A segunda ao custeio de todo o sistema de sangue 
e o que dizer ao custeio da industrial. O 
financiador de todo o sistema de sangue e derivados no no momento, 
e continuará sendo assim durante muito é a da Previdência 

a isso, o sistema 
de saúde a se relacionar com a Previdência Social em bases que, no caso 
do sangue, acabavam se tornando comerciais. Ou pagava por 
ou não pagava determinados itens que deveria pagar. 
do custeio é fundamental para ficar embutida na e tem vanos 
empecilhos no bom tanto na área industrial como 
na de sangue, e até mesmo no controle de Muitos 
exames laboratoriais realizados e os laboratórios que fazem esses exames 
de controle de reclamam dos seus relacionamentos com a Previ
dência que isso não está sendo nos preços que o 'ª'~"-"'~ 
paga. São questões técnicas que ser 

""''"v''"' técnicas No programa colocam-me como coordenador 
Estadual de do Estado do Rio de Janeiro e, na 

já sou ex-coordenador desde o mês Estou dizendo isso porque uma 
das técnicas da maior e que foi uma dos últimos 
assuntos que diz dos laudos laboratoriais 
com à do sangue, à realizada no sangue. 
uma polêmica agora, que está aos marcadores para 
tite, qual deve ser a dos sanitária detec-
tam que determinadas unidades de sangue eram em testes 
sorológicos, e não havia consenso se isso deveria ou não ser considerado 
insatisfatório. Um existem dois testes para que detectam 
anticorpos, e uma boa dos dizem que não há nenhum 
risco de se transfundir sangue com esses dois marcadores 
que a literatura e a indicam nessa . Essa não é uma"""""" 
unânime, nem a literatura é unânime em e se realmente 
isso for verdade, tomando como base a então 
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- por que que esses exames são realizados rotineiramente se não vão ser utiliza
dos na tria12:em do sanr:ue? Isso sir:nificaria. no mínimo. um desperdício de 

que os testes de 
no seu uma outra de caráter 

descobri que existem grupos de 
e um descredencia o outro para falar sobre a do sangue. Há ainda 
um terceiro grupo, que recentemente, que são os os 
sionais de saúde que se nessa discussão e que também 
não sllo credenciados por nenhum dos dois grupos para tratar desse assunto, 
de modo que essa é mais uma que poderia ser levantada. 

O SR. SILV ANO RAIA 

De batedor 

ao Presidente a resnonder à que 

porque a reserva funciona! do 
3 obedecem essa 

ao que foi dito sobre os cuidados 
lembrar aos não 

de dif:Bv1u1~1..a_~u 

• , a 
diagnóstico de morte cerebral. Por isso, felicito o Dr. Mosconi por ter incluído 
esse detalhe da no momento e para eventual 
ulterior efetiva da morte encefálica. Várias vezes aaui foi mencionado o risco 
de um médico afoito, vaidoso, vir a em um 
encefálica atestando-a com a atividade cerebral ainda D11.:;~eme 
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que não é só nesse momento que o cliente ..-."'""'"" 
ética do seu médico. A momento, durante uma 

durante a prescrição de um un,~<vU;lH~•H 
no meu são tão indispensáveis no 

.~~·~"'·~~ da morte encefálica. 
uma de crença minha Acredito 

que, na medida em que os transplantes vierem a , como toda técnica 
e toda a medicina progrediu com as casuísticas e os resultados venham 

a ser divulgados permeando a sociedade, essa sociedade que 
em se defende da virá a solicitá-la porque, em última 
a beneficiária do é essa mesma sociedade que conferirá facilidades 
ou dificuldades à desses para Muito 
e me a saída antes da hora. (Palmas) 

O SR. WALTER DE SOUZA 

De batedor 

fazer uma referência a de um comentário do Dr. Airamir 
atribuindo à comunidade de hemofílicos uma de reféns 

de grupos ou de de interesses. Gostaria de deixar 
bem claro a todos os que os hemofílicos não sob hipótese 

visão uns pobres-coitados - ainda que 
conscientes da nossa ainda que contaminados ou não 

vírus da Aids. Sob nenhuma aceitaríamos ser por 
de interesses. Isso não só no como hoje é essa uma 

e tenho de diversos 
congressos e encontros com hemofílicos de diversos 

Com à acusação em que me parece mais de cunho ideológico 
do que com a direcionada com a comunidade de hemofílicos, 
sobre a Casa do Hemofílico no Rio de ela é, 

da a dos Hemofílicos do Rio de 
E 

para a hemofilia. É uma "'"'~'A"U'~ """'""'w 
seis títulos que ainda estavam em dos fundadores foram, por proposta 
nossa, transferidos para a assembléia geral da e esses títulos 
nada têm a ver com os seus fundadores. Portanto, a Sociedade Luiz Fernando 
Pierre que leva o nome do hemofílico que morreu de Aids 
no é uma filantrópica sim a única no Brasil desen-
volvida em termos de hemofilia e dela com ao nosso 

mas não com 
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Quero ainda, para finalizar, colocar que, decorrente desse trabalho no 
Rio de Janeiro ao longo dos meus trinta e oito anos de vida, é que exatamente 
nós hemofílicos, imaginem os senhores - aliás, colocando sob uma outra 
forma - se dependêssemos dessa instituição e se tivéssemos sido, como fomos, 
contaminados por ela própria em 72% da nossa comunidade com relação 
ao vírus da Aids, se estaríamos passivamente assistindo a tudo isso! Eu próprio 
sou um desses contaminados e não delego, a nenhum desses senhores que 
vi até hoje aqui atuando no Estado ao longo dos vinte anos nenhum poder 
para defender a comunidade de hemofílicos. "isso eu faço e isso os hemofílicos 
fazem. (Palmas.) 

O SR. FRANCISCO ÁLVARO BARBOSA COSTA 

Debatedor 

Lamento a ausência do Prof. Silvano Raia, mas vou ser obrigado a dizer 
que, mais uma vez, nós vamos discordar. Aliás, discordância que não começa 
hoje, começou no debate da Câmara há cerca de seis anos, corno também 
com o meu nobre amigo, e Deputado Carlos Mosconi, com quem temos 
debatido este assunto com grande freqüência. Sei que não é posição pessoal 
dele, há muita gente que defende esse ponto de vista e alguns países até 
já adotaram. Agora, democraticamente com a verdade e com o respeito que 
se debatem as idéias. 

O Prof. Silvano Raia não está, mas espero que o debate esteja sendo 
gravado e seja repassado para ele. Este é o VI Simpósio sobre Política Nacional 
de Saúde e não estamos aqui discutindo política de transplante, estamos aqui 
discutindo o sistema nacional de saúde, que tem que se preocupar com a 
qualidade do sistema como um todo. Não dá para imaginarmos que pode 
haver um hospital de alta tecnologia isolado do conjunto da sociedade, posto 
que essa é rede de vasos comunicantes. (Palmas.) Queremos, sim, um hospital 
de alta tecnologia, previsto, inclusive, no sistema único de saúde. Ele tem 
que se preocupar, e todos os técnicos de alta conta, e aqui está o Professor 
Jatene, um dos que sempre se preocuparam em formar pessoas para que 
todos os hospitais estejam equipados no País inteiro, em que haja um sistema 
de saúde que possa fazer fluir esse pensamento, dando direito a toda a socie
dade e não apenas num único local e por um grupo de pessoas. Temos discutido 
há muito tempo este assunto. Entendo que a produção do conhecimento 
científico é uma coisa feita por cientistas voltados e integrados com a sociedade, 
mas não é o que estamos discutindo hoje aqui e não é a produção científica 
coisa dos cientistas. O que precisamos compreender é que o conceito de 
morte encefálica é o estabelecido por técnicos no debate do dia-a-dia, mas 
tem que ser trazido claramente para o conjunto da sociedade. Estamos agui 
elaborando uma lei e a elaboração de uma lei é responsabilidade do conjunto 
da sociedade pelos parlamentares que têm esse dever de ofício e, agora, 
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pelo conjunto da sociedade, do número de pessoas 
que possam assinar o documento. O que estamos discutindo aqui é a,...,.,.,...,,,, .. ,,.,, 
da lei e não numa anátomo-dínica nem numa reunião 

Ainda assim, gostaria de dizer que há cerca de anos convidamos 
o Prof. Adib Jatene e participamos de uma reunião ampla no Paraná, 
ele acabava de voltar do Vaticano que acabava de homologar o conceito 
de morte encefálica com muit<:J. clareza. Este conceito já vinha desde 1958, 
com o Papa Pio de que cabe aos médicos estabelecer os parâmetros. 
Desde 1983, o Hospital das Clínicas já tem ,muita clareza sobre isso. Respon
deria agora ao nobre Vereador que não é mais a Declaração de Sidney mas, 

um outro conceito, uma série de manifestações objetivas - e não subje-
como colocou o Prof. Silvano Raia - que determina a presença da 

morte encefálica entendida como um processo. Temos que esclarecer para 
a sociedade que morte não é uma coisa que aconteça num lapso mínimo 
de tempo. A morte é um processo que se estabelece progressivamente e 
que em determinado momento é possível definir claramente. E, como dizia 
o Prof. Manreza, é tanto um processo que, até depois de sepultado, os pêlos 
e certos tecidos ainda crescem. Mas, para a configuração de que é irreversível 
~quela morte, há parâmetros hoje bem definidos. 

Como disse, discutimos o assunto por volta de 1985 ou 1986 com o Prof. 
Jatene no Paraná, numa reunião ampla, depois em São Paulo num debate 
com o Prof. Zerbine e outras pessoas, em abril de 1988, publicamos e manda
mos para os médicos de todo o Brasil. discutimos com a 
Sociedade Brasileira e a Academia Brasileira de Neurologia e com o Prof. 
Manreza e estamos produzindo uma resolução para discutir com o conjunto 
da sociedade. Portanto, os conceitos de morte encefálica têm sido discutidos. 
Distribuímos ontem para todos os companheiros deste simpósio os conceitos 
aprovados pelo das de São pela Sociedade Brasileira 
de Neurologia, pela Academia Brasileira de Neurologia, pela Universidade 
de Harvard e por todos os centros do mundo inteiro. está o conceito 
que o Conselho Federal de Medicina adota, distribui e publicará em resolução. 
São conceitos técnicos, só que entendíamos que discutir aqui reflexo oculo
motor, apnéia, pupilas paralíticas, ausência de reflexos ou transplante nas 
suas peculiaridades e particularidades, não era o que convinha. Estamos, 
sim, preparados para discutir tecnicamente com o Dr. Silvano Raia não só a 
questão do transpl?nte quanto aos aspectos legais e éticos. Este aqui é 
um forum que discute a produção de leis, e é do interesse do conjunto da 
sociedade. Temos que acabar com essa história de que a produção científica 
de médico é coisa de médico. Na realidade, o aborto, o transplante, a questão 
do sangue, ·como disse o companheiro hemofílico, só avança se a sociedade 
tomar nas suas mãos e é isso que precisa ser dito. (Palmas.) Temos que 
parar de fechar essa coisa com pessoas que sabem tudo. E aí é que temos 
que respeitar a humildade do Prof. Jatene, que tantas vezes tem discutido 
conosco. Conyersando com ele anteontem ele disse que não havia subscrito 
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esse documento que tem esse 
Mosconi. E para que o 
tenho por V. Exª e que do Prof. Eleutério e a estima e 
que ele tem por V. , eu acho que houve um O Prof Eleutério 
não se referiu ao seu e, se o foi por Disse que 

não ser tomado para servir a outros mas não que 
V. Exª tenha interesses outros, porque conhecemos toda a sua o 

inclusive envolvido com com a maior lisura 
e sempre que o debate se dê. Isso nós temos acomoa1 

negar. Ao longo de todo o processo 

está claro que a 
a morte e retira o 

ser o livre docente. o doutor que o íaz o 
é que vai a morte ou vai lá buscar. 

que a sociedade médica e a sociedade como um todo separem 
não reste a menor dúvida. Não que um monte de 

pessoas mas para que se dê 
moral a este momento que é o de estabelecer a presença da morte 
e tentar. com esta oresenca da morte. conseirnir outra vida. 

Gostaria de dizer que o dos médicos brasileiros e do mundo 
inteiro é de que os É óbvio não a preço. 
Estamos tentando desencadear uma para que toda a sociedade 
venha a doar. É a mesma da do sangue, que não 

mas estamos com falta de sangue. é assim e no mundo inteiro 
também. Trata-se, na nossa proposta, de defender cada vez mais a 
do os centros, descentralizar o 

da sociedade. 
relação à da Dr' de 

ela disse isto há seis meses para todos os Parlamentares 
convidada nós. E disse no 

do Raimundo 
fosse colocado para 

batalhador que cou,,..,5 um 

que a Drª Cairuta não estava falando a veraaoe, que o 
ivwvµv não era capaz de fazer que o Hemocentro de Brasília nunca 

etc., etc. Disseram isso para mim e para o 
da Assembléia Nacional Constituinte. E nós 

um documento, dizendo: nós nós temos compe-
tência, nós sabemos preparar recursos humanos e já estamos ~~,,,~,,.",~''V 
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só falta o dinheiro. Está aí o Hemocentro de Brasília 

o que diziam os comerciante do sangue no da Assembléia Nacional 
Diziam que no outro dia o Brasil ia sucumbir. 

da Mundial de Ministro 
para dizer: não é porque lá disseram a mesma 

coisa e nós estamos a fazer 
o que a Dr Cairuta diz: 
meu nobre ··~·-~0• 0 ~~•n 

discutimos este processo 
do Ministério da Saúde que o 

imediato. 

Ainda ontem passamos um ao Ministro da Saúde com uma denún-
r'c"'"·"''::" de Medicina de de que o de 

E sei que há interesse de V. Ex'', porque 
é um com isto, mas é 
que os Parlamentares e todos nós que o Sistema dê os 
recursos suficientes para que o de Pernambuco atenda todo o Norte 
e o para que o de Brasília atenda todo o Centro-Oeste e os do 
Sul se desenvolvam cada vez mais. 

País. 

à Drª Cairuta que vem 
de mais dinheiro para porque 

os brasileiros têm para para 
tudo o que nós e temos como distribuir para todo o 

ela já disse o que eu gostaria de 
em todos os níveis. 

Mosconi, que é um homem afeito ao debate 
cientistas porque a ciência 

muitas vezes é em e dos cientistas às vezes -~·"'"'~
um pouco da visão coletiva do conhecimento. Mas o Carlos Mosconi 
trouxe esse para vamos continuar discutindo e o Conselho 
Federal de Medicina estará reproduzindo este mandando para o 
Brasil inteiro a fim de que continuemos debatendo. 
Tenho certeza de que esta Casa o que a sociedade pensar. Se 

da sociedade brasileira achar tem que ser como está no projeto 
"v'",..·""'""'- achar, como nós, que o cidadão 

tenha que que é doador, assim queiramos ou porque estamos 
num outro País. Não estamos no País de 1968, mas no País de 1989 quando 
vamos o Presidente da e vamos produzir as leis de acordo 
com a Muito . ) 
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O SR. YOSHITAKA OKOMURA 

De batedor 

Quero esclarecer ao Plenário, à Mesa e o Dr. Francisco Álvaro Barbosa 
Costa, DD._ }Jresidente do Conselho Federal de Medicina e que tão bem 
expôs sobre o assunto, que todo o orçamento destinado à Dinashe para cumprir 
as diretrizes da Planachi. estabelecida na gestão do nosso antecessor, Dr. Tácito 
Portela atual Presidente do Hemope, à medida que está sendo liberado 

Fazenda, está sendo imediatamente destinado seguindo a programação reali-
zada no ano gestão anterior. 

A maior fonte à assistência médica do País é oriunda do Inamps, 
através dos SUDS. deixar esse esclarecimento a todos, à Mesa e ao 
Dr. Francisco Álvaro Barbosa Costa. Muito obrigado. 

A SRA. NEIDE REGINA BARRIGUELLI 

De batedora 

Quero agradecer a presença de todos. Espero que essa lei seja aprovada 
e que os transplantes sejam feitos não só depois da lei, mas que sejam financia
dos, também. Muito obrigado. (Plamas.) 

ENCERRAMENTO 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO BEZERRA 

Coordenador 

Normalmente no término dos trabalhos o coordenador faz uma ligeira 
retrospectiva sobre o que foi debatido. Mas, como temos debates daqui a 
pouco e devido ao adiantado da hora, vamos encerrar esta mesa-redonda, 
agradecendo a presença de todos. Dos convidados e componentes da Mesa 
e de todas as pessoas que aqui permaneceram atentamente ouvindo este deba
te, que consideramos da mais alta significação para os subsídios que precisamos 
a fim de completarmos a Carta Magna. 

Está encerrada a sessão. (Palmas.) 

158 



SESSÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO 

ABERTURA 

- Deputado Raimundo Bezerra, Presidente 

APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DOS GRUPOS DE TRABALHO 

- Deputado Geraldo Alckmin Filho, Coordenador-Geral e Relator 
- GRUPO I - Organização, Gestão e Participação 
- GRUPO II - Relação entre Setor Público e Privado 
- GRUPO III - Ciência e Tecnologia em Saúde 
- GRUPO IV - Saúde dos Trabalhadores 
- GRUPO V - Financiamento 
- GRUPO VI - Recursos Humanos 
- GRUPO VII -Transplante de Órgãos 
- GRUPO VIH - Sangue e Derivados 
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OSR. 

ABERTURA 

RAIMUNDO BEZERRA 

Presidente 

a sua 
a sua presença constante, que, talvez mais 

do que a do foi a causa do sucesso deste ..... uuuv"''v 

passo a Presidência dos trabalhos da sessão olenária de encerramento ao 
Geraldo Alckmin Filho. 

DOS DOS GRUPOS 

O SR. GERALDO ALCKMIN FILHO 

Coordenador-Geral e Relator 

Vamos ler o relatório geral que envolve os seis grupos de trabalho, e 
o sétimo e o sobre Transplantes de e Como foram 
encerradas as discussões há alguns um relator fará, de viva voz, 
o relato do Grupo de Trabalho sobre Transplantes e outro relator, também 
de viva voz, o relato do Grupo de Trabalho sobre e Derivados. Depois 
do relatório entraremos na fase das antes do encerramento 
desta plenária. 

inicialmente, agradecer ao Raimundo 
dente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, a 
em nos distinguir para a sessão de encerramento e a generosidade 
dos seus conceitos. 

A Comissão Relatora deu-nos uma contribuição muito valiosa para que 
chegássemos a esse relatório geral. Foi composta pelos Drs. Edmundo Galo, 
Célia Maria de Almeida, Maria Luíza, Edelberto Luiz da Silva, Alina Almeida 
Souza e Ana Maria Figueiredo. 

A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, dando continui
dade ao espírito democrático e participativo que caracterizou os trabalhos 
da Assembléia Nacional Constituinte, promoveu de 9 a 11 de maio o VI 
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' Simpósio Nacional sobre Política Nacional de Saúde, que teve como tema 
central de discussão o Sistema Único de Saúde - SUS. O principal objetivo 
do Simpósio foi receber contribuições da sociedade brasileira ao debate que 
se estabelece para elaboração da legislação complementar sobre saúde, no 
contexto da seguridade social. Participaram do evento representantes de insti
tuições governamentais e de prestações de serviços, organizações da sociedade 
civil, tanto de profissionais de saúde quanto de usuários e estudiosos do tema. 
A relação de participantes está em anexo. 

Metodologia. 
Foram realizadas mesas-redondas com exposições sobre a matéria, segui

das de debate em plenário, para subsidiar os grupos de trabalho. Os temas 
foram: SUS - Função, Organização e Gestão; Financiamento e Recursos 
Humanos; Transplante de Órgãos, Sangue e Derivados. Esses grupos reuni
ram-se para discussão dos seguintes temas específicos: Organização, Gestão 
e Participação; Relação entre Setor Público e Privado; Ciência e Tecnologia 
em Saúde; Saúde dos Trabalhadores; Financiamento; Recursos Humanos; 
Transplantes de Órgãos, Sangue e Derivados. Cada grupo de trabalho escolheu 
o presidente da Mesa que coordenou os debates. O relato das conclusões 
foi feito por relatores escolhidos previamente. As discussões de grupos de 
trabalho basearam-se em subsídios apresentados pelas mesas-redondas, assim 
como nos vários documentos e anteprojetos existentes sobre o tema. De 
maneira geral, os relatórios expressam o consenso dos grupos, sendo que 
se procurou registrar fielmente o debate, assinalando as opiniões divergentes, 
quando explicitadas. As conclusões aqui apresentadas devem subsidiar a for
mulação do projeto de lei do SUS, registrando-se a importância da ampliação 
do debate ora iniciado, uma vez que muitas questões aqui apresentadas merecem 
maior aprofundamento. 

Apresentamos, a seguir os relatórios dos grupos de trabalho. 
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GRUPOI 

ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E PARTICIPAÇÃO 

Presidente da Mesa: Armando Dourado 
Relator: Deputado Ruy Nedel 
Relatores Adjuntos: Laerte Vaz de Melo 

Maria Helena Mendonça Pitta 
O grupo optou por uma forma de trabalho onde as propostas defendidas 

não fossem objeto com a finalidade de aprovação ou não das mesmas. Por 
esta razão este relatório apresenta uma síntese das várias análises e fases 
relativas aos tópicos que foram sugeridos pela Comissão Organizadora do 
Simpósio. 

Os argumentos da posição que definiu pela não-votação das matérias 
divergentes fundamentara-se no entendimento do caráter desse Simpósio, 
como sendo mais um instrumento fornecedor de subsídios à Comissão de 
Saúde, Previdência e Assistência Social da Câmara dos Deputados, aliada 
à insuficiente representatividade dos trabalhadores nesse grupo. 

1 - ABRANGÊNCIA E NATUREZA DO SUS 

A partir das interpretações divergentes dos arfigos nºs 197, 198, 199 e 200 
da Constituição Federal, duas posições se destacaram na conceituação da abran
gência do Sistema Único de Saúde -SUS. 

A primeira, entende que os dispositivos citados criaram um Sistema Único 
de Saúde no Brasil, abrangendo a totalidade das ações e serviços de saúde, 
independente de sua natureza. Dessa forma, além do setor público, o setor 
privado contratado integra-se organicamente ao SUS e o setor privado não 
contratado submete-se a suas diretrizes normatizadoras. 

A segunda posição destacada entende que a Constituição criou um Sistema 
Único de Saúde Público, que não abrange o conjunto dos serviços existentes 
no País, estando o setor privado não incluido na sua abrangência. 

As argumentações mais destacadas nas colocações do SUS com abran
gência de todas as ações e serviços de saúde podem assim ser agrupados: 

- Sendo um preceito constitucional "Saúde: direito de todos e dever 
do Estado", cabe ao Estado exercê-lo, sendo o SUS a materialidade dessa 
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função. Compete, pois, ao SUS controlar e fiscalizar procedimentos e produtos 
de interesse para a saúde, bem como coordenar e controlar os serviços comple
mentares. Por outro lado, sendo o SUS de abrangência nacional, todas as 
instituições públicas de prestação de serviços e ações de saúde, bem como 
as de fiscalização e produção de insumos integram o SUS. Os serviços realiza
dos pela rede privada, nessa perspectiva, não podem estar fora da ação de 
controle do Estado, pois esta condição de integração existe, ainda que de 
caráter diverso do público. Lembram as argumentações que muitos serviços 
de natureza não pública tiveram fontes de financiamentos públicos, estando, 
portanto, o Estado, ao desenvolver ações de controle, executando a função 
que lhe cabe. A lógica de "livre mercado", quando posta para o setor saúde, 
exige controle do poder público, sendo o SUS o instrumento dessa função. 

Os defensores do SUS com abrangência sobre todas as ações e serviços 
de saúde afirmam que numa sociedade moderna e democrática cabe ao poder 
público acolher as decisões de suas instâncias de democracia direta e represen
tativa e executá-las enquanto interesse social. Nessa perspectiva, amparada 
nos artgos n\'5 1Y, 196 e 197 da Constituição Federal, entre outros, as ações 
e serviços devem ser submetidos ao controle social. 

A partir deste entendimento apontou-se a necessidade de se estipular 
prazo de cinco anos para a auto-suficiência do setor público. 

- Um dos argumentos que mais se destacaram na defesa da tese que 
coloca a iniciativa privada fora da abrangência do SUS é o enfoque encontrado 
no texto constitucional quando o caput do art. 199 diz que a assistência à 
saúde é livre à iniciativa privada, não colocando qualquer fator condicionante. 
Nesse entendimento foi proposto que a sigla SUS passe a ser escrita - SUPS 
- Sistema Único Público de Saúde, pois também é o que se entende estar 
escrito no artigo 198 da Constituição Federal. 

Assim, a rede privada enquanto autônoma e sem qualquer vinculação 
contratual com o Sistema Único Público de Saúde, não integrará e não estará 
sujeita à sua normatização, a não ser as decorrent~s do poder público específicas 
à instalação e funcionamento de qualquer atividade econômica. 

Ao contratar com o poder público, através do SUS, o fará mediante 
contrato de direito público, o qual ditará as condições e as regras para a 
prestação de serviços. 

Assim é que tal posição que se entende refletida no texto constitucional, 
foi fruto de um processo de entendimento entre as várias correntes existentes 
no setor da saúde, na Assembléia Nacional Constituinte. 

2 - O MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ÓRGÃO GESTOR ÚNICO 
DO 

SUS, NA NOVA ESTRUTURA 

O SUS deve ser articulado a partir de uma instância federal única, o 
"novo" Ministério da Saúde, que numa fase de transição poderia se constituir 
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como Ministério da Reforma Sanitária, pressupondo, necessariamente, a extin· 
ção da estrutura do Inamps. 

Este aspecto não foi objeto de uma discussão mais profunda pelo grupo. 

3 - AS COMPETÊNCIAS DO SUS EM CADA ESFERA DE GOVERNO 
(O papel da União, dos Estados e dos Municípios) 

Este aspecto ficou contemplado nas discussões do item 1, embora o deta
lhamento das competências não tenham sido objeto de uma discussão mais 
ampla. As poucas manifestações feitas foram na direção de: 

- ao nível federal cabe a normatização e coordenação do sistema, não 
devendo continuar neste nível a execução de atividades de prestação de serviços 
(a não ser em situações de calamidade ou de "interesse público"); 

- ao nível dos municípios cabe a gestão dos serviços públicos ofertados 
diretamente à população, independente do grau de complexidade; 

- ao nível estadual caberia a definição dos níveis de referência e abran
gência dos serviços. 

4 - A )NATUREZA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
(DELIBERATIVO/CONSULTIVO), SUA COMPOSIÇÃO E FUNÇÕES 

Os Conselhos devem ter funções deliberativas, aliadas às funções consul
tivas e fiscalizadoras. Devem ter composição paritária e tripartite, abrangendo 
representações dos usuários, prestadores de serviços e trabalhadores da área 
de saúde. Está considerado no grupo de prestadores de serviços os órgãos 
gestores. 

As propostas foram unânimes em apontar para um Conselho com dinâ
mica, funções e composições que o façam caracteristicamente diverso das 
experiências das Comissões Interinstitucionais de Saúde (CIS, CRIS e CIMS). 

5-A QUESTÃO DAS FILANTRÓPICAS E DOS 
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS DE ENSINO 

No trato das questões filantrópicas e instituições de saúde sem fins lucrati
vos, o aspecto que ganhou relevância maior foi a proposta da co-gestão, 
inserida nos vários anteprojetos da Lei Orgânica do SUS. Duas correntes 
se manifestaram: a favor e contra a co-gestão. 

Entre os argumentos que apóiam a co-gestão encontra-se o que defende 
a prioridade da regionalização. Com o respaldo da comunidade, os benefícios 
da co-gestão se materializam no atendimento das características de cada região 
ou localidade. Houve expressiva manifestação no sentido de que a co-gestão 
não só da comunidade mas também do poder público, será condição para o 
exercício da preferência referida no texto constitucional. 

Em sentido contrário, argumentou-se que o § 1º do art. 199, ao dar 
preferência às filantrópicas e às instituições de saúde sem fins lucrativos, 
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o fez sem estabelecer qualquer condição, não podendo a lei ordinária limitar 
o benefício constitucional. 

Por outro lado, ambas as posições expressadas convergiram para a necessi
dade de uma revisão do conceito de entidade filantrópica, tendo em vista 
a substancial alteração da forma de constituição e atuação das mesmas. 

Na questão dos hospitais universitários e de ensino, o aspecto mais discu
tido e para o qual convergiram as posições, foi a autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, obede
cendo ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
inseridos no art. 207 da Constituição Federal. 

Assim sua integração ao SUS enquanto prestador de serviços de saúde, 
deve ser feita de forma programática, conservando sua autonomia. A propo
sição de cogestão desde que caracterizada com clareza e a manutenção da 
autonomia acima referida, também foi destacada no grupo. 

6-0S SISTEMA DE SÁUDE PRIVATIVOS DE 
FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA 

E INDIRETA. 

O grupo não se define numa análise. Apenas uma manifestação ocorreu 
no sentido de que os "órgão fechados" de assistência à saúde não devem 
receber recursos públicos. 

7-0UTROS PONTOS LEVANTADOS, SEM 
APROFUNDAMENTO NAS DISCUSSÕES. 

1. estado de emergência e calamidade; 
2. participação da comunidade além da fiscalização da qualidade dos serviços 

de saúde, também na fiscalização direta dos produtos e serviços, fundamentado 
no artigo l? e artigo 198 inciso III da Constituição; 

3. constituição do Conselho Nacional de Ética em Saúde; 
4. os estabelecimentos de dispensação de medicamentos (farmácias e drogra

rias) serão incluídos no SUS, como parte integrante do mesmo; 
5. proposta a integração dos hospitais militares no SUS; 
6. garantia de livre acesso às informações pertinentes a entidades públicas 

e privadas, no que se refere à saúde; 
7. proposta a inclusão na Lei Orgânica do SUS as questões referentes à 

saúde do índio; 
8. necessidade de definição melhor, através de lei, das diretrizes no campo 

da vigilância epidemiológica, sanitária e de nutrição; 
9. indicação para que os participantes deste simpósio se empenhem na 

realização de eventos de igual natureza no respectivo Estado e Município; 
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GRUP02 

RELAÇÃO ENTRE SETOR PÚBLICO E O SETOR PRIVADO 

Presidente da Mesa: Nilo Figueiredo 
Relator: Deputado Eduardo Moreira 
Relator Adjunto: Nelson Rodrigues dos Santos 

Na compreensão do Grupo de Trabalho, após proveitoso debate das 
proposições apresentadas, cumpria fossem distinguidos, no campo da assistên
cia privada à saúde, 4 (quatro) diferentes segmentos de instituições prestadoras 
de serviços, cuja natureza e relacionamento com o Sistema Único de Saúde 
são assim estabelecidos: 

1. serviços autônomos, sem qualquer vinculação com o Sistema Único 
de Saúde, sujeitos, porém, à sua regulamentação, fiscalização e controle; 

2. serviços conveniados e contratados, mediante licitação e cláusulas 
essenciais à definição da forma de sua remuneração e reajuste, segundo custos 
reais projetados com o acompanhamento de representantes do segmento, 
bem como da especificação e qualificação dos serviços a serem prestados. 
A sua participação no Sistema Único de Saúde deverá estar condicionada 
ao suprimento da insuficiência da rede pública de serviços para garantir as 
necessidades da universalidade da cobertura à população, avaliadas em função 
de critérios epidemiológicos e nosológicos regionais; 

3. serviços filantrópicos ou sem fins lucrativos, cuja participação no Sistema 
Único de Saúde terá caráter preferencial através dos seguintes instrumentos: 

3.1. termo de adesão, consistente na aceitação de exigências relacionad2.s 
com a apresentação de projeto de prestação de serviços pelas entidades interes
sadas, com preferência para as que sejam administradas por diretoria não integra
da, em sua maioria, por profissionais remunerados com os recursos do convênio 
assim celebrado com o Sistema Único de Saúde; 

3.2. co-gestão, assegurada a participação do Sistema Único de Saúde na 
diretoria da entidade; 

4. medicina de grupo, assim entendidos os serviços de assistência à saúde, 
remunerados sob a forma de pré-pagamento, como disciplinados na legislação 
em vigor, com impedimento, porém, para receber auxílios ou subvenções à 
conta de recursos públicos. 
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Nos termos, ainda, das propostas acolhidas pelo ,grupo, os dirigentes 
das instituições privadas, contratadas ou conveniadas, não poderão exercer 
cargos ou funções de confiança no Sistema Único de Saúde, sem prejuízo 
do livre exercício profissional. 

A celebração, acompanhamento, supervisão, avaliação e controle dos 
instrumentos celebrados com· a iniciativa privada devem ficar a cargo das 
instâncias estadual e municipal, de acordo com a abrangência dos serviços 
prestados pela entidade. 

Por último, seria necessário assegurar a possibilidade de requisição de 
bens e serviços de entidades e a sua desapropriação, bem como a intervenção 
em suas atividades, observados os princípios constitucionais a respeito do 
assunto. 
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GRUP03 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE 

Presidente da Mesa: Severino Márcio Pereira Meirelles 
Relator: Deputado Elias Murad 
Relatores Adjuntos: Guilherme Fátima de Faria 

Severino Márcio Pereira Meirelles 

1 - CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

O grupo considerou necessário partir da produção de Ciência e Tecnologia 
em saúde para enfocar posteriormente a questão dos insumos tecnológicos. 

O binômio Ciência e Tecnologia é indissociável, exigindo a observação 
da continuidade entre pesquisa básica e aplicada, conhecimento científico 
e aplicações tecnológicas, sobretudo de saúde. 

Quatro setores se relacionam na área de Ciência e Tecnologia em saúde: 
Educação, Indústria e Comércio, Ciência e Tecnologia e Saúde. Atualmente, 
o "sistema" de Ciência e Tecnologia em saúde não é objeto de um desenvol
vimento harmônico, a nível de produção de conhecimento, financiamento 
e utilização do conhecimento produzido, e não é direcionado segundo priori
dades, necessidades e objetivos definidos integradamente, apontando para 
a falta de uma política global de desenlvimento científico e tecnológico, em 
sintonia por sua vez com as respectivas políticas setoriais. 

O SUS deve se comprometer com uma nova articulação nesta área, bus
cando viabilizar que a produção do conhecimento conduza a novas e melhores 
práticas de saúde e a transformação de conhecimento básico em insumos e/ou 
tecnologia para o setor. Nessa perspectiva, o desenvolvimento Científico e 
Tecnológico em saúde precisa estar afinado e em sintonia com a Política 
Nacional de Saúde. 

Constata-se a carência e a necessidade de investimento em recursos huma
nos em Ciência e Tecnologia que viabilize uma produção científica nacional 
que gere a autonomia tecnológica, superando o atual atraso e dependência, 
que limita a inovação tecnológica. 

A estrutura do SUS deve estabelecer a participação do Ministério da 
Saúde na coordenação da instância formuladora da política de Ciência e Tecno
logia em saúde. Esta instância, por sua vez, deve estar articulada com a política 
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de Ciência e Tecnologia nacional, retomando a condição já existente no passado, 
quando o Ministério da Saúde tinha assento no Conselho de Ciência e Tecnologia 
- CCT - e, portanto, participava da elaboração do Plano Básico de Desenvol
vimento Científico e Tecnológico - PBDCT. Reitera-se assim que o setor de 
Ciência e Tecnologia, propriamente dito, não é autônomo e independente. 

Sugere-se que sejam constituídas, pelo Ministério da Saúde, Comissões 
intersetoriais com a finalidade de articular as políticas e programas que interagem 
com a saúde, de acordo com as diretrizes e estratégias traçadas para a Política 
Nacional de Saúde, com a participação dos Ministérios correspondentes, órgãos 
federais e representantes da sociedade civil organizada. 

2 - MEDICAMENTOS 

Considera-se que os medicamentos devem ser entendidos como insumos 
essenciais à execução das ações de saúde e, sendo assim, a CEME deve 
desempenhar papel de coordenação na formulação da política de assistência 
farmacêutica, que deve compreender as etapas de produção, distribuição, 
controle e acesso da população aos medicamentos, além de participar na 
formulação da política de desenvolvimento tecnológico. 

A situação atual de descapitalização e desnacionalização do setor e baixa 
capacitação tecnológica nacional passa pelas dificuldades dos laboratórios na
cionais, públicos e privados, que vêm tendo impedimentos e poucos recursos 
para pesquisas e desenvolvimento. 

Em face dessa situação, em que as empresas multinacionais não investem 
em pesquisas nos países do terceiro mundo, importando os produtos desenvol
vidos no exterior, propõe-se a manutenção do atual FUMCEME; que no futuro 
deve constituir-se de uma taxa de 5% de todas as compras de medica
mentos e ser gerenciado pela instância pública de Ciência e Tecnologia do 
SUS, com a participação da CEME. Esse financiamento deve apoiar todas 
as etapas da pesquisa para a produção de medicamentos, principalmente as 
fases de síntese de fármacos, fitoquímica e biotecnologia. 

Sugeriu-se também que a RENAME deve ser adotada por toda a rede 
de serviços públicos e contratos, através da inclusão, na legislação pertinente 
de artigos que regulamentem a utilização dos nomes genéricos nos produtos 
da RENAME. Viabilizar-se-ia assim, a padronização e valorização dos medica
mentos da RENAME que cobrem 80% das necessidades de assistência farma
cêutica. Assinala-se também, a importância da revisão da padronização da 
RENAME por regiões, compatibilizando-a com o perfil epidemiológico regio
nal. 

Considerou-se que a lei deve regulamentar a exigência da presença dos 
farmacêuticos na dispensação de medicamentos em todos os estabelecimentos 
que distribuem e comercializem este produto. 
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3 - EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos constituem um insumo fundamental para o diagnóstico, 
terapêutica, recuperação e reabilitação em saúde. 

Constata-se a necessidade de uma política nacional de equipamentos que 
sugere o caos e a falta da regulamentação com que este insumo é tratado 
no setor. 

As experiências realizadas pelo poder público de racionalizar a compra, 
utilização e manutenção de equipamentos, têm sido dispersas, desarticuladas, 
e de repercussão limitada. 

É necessário que o SUS estabeleça a política de equipamentos, em saúde, 
com organização de instâncias coordenadoras a nível nacional e estadual para 
implantação dessa política, viabilizando o estabelecimento de normas e crité
rios para a compra, utilização, vigilância, manutenção e relações intersetoriais 
- setores produtivos, de comercialização - normalização técnica e desenvol
vimento tecnológico. 

Destaca-se que a área de vigilância sanitária deve explicitar claramente 
normas e regulamentos sobre a utilização de equipamentos para diagnósticos, 
terapêutica e reabilitação, principalmente no que concerne a órteses, próteses, 
e implantes. 

4 - IMUNOBIOLÓGICOS 

Os imunobiológicos foram separados em dois grupos, segundo a lógica 
de sua produção e utilização: os soros e vacinas que são produzidos preponde
rantemente pelos laboratórios estatais e utilizados através da rede de serviços 
públicos e os testes diagnósticos que são produzidos e utilizados de forma 
semelhante aos medicamentos. 

4.1-Soro e Vacinas de Uso Humano 
A estrutura produtiva atual é pública, de boa qualidade, localizada em 

órgãos federais e estaduais e tende à auto-suficiência nacional até 1991. 
Propõe-se que o controle da produção, distribuição e utilização seja reali

zado a nível federal. Que as atuais estruturas produtivas fiquem sob 
a responsabilidade dos Estados onde estão localizadas, submetidas ao controle 
da política nacional para o setor. Que haja apoio efetivo aos laboratórios 
produtores para a incorporação de novas tecnologias, tais como a biotecno
logia, e fortaleçam suas estruturas de pesquisas, desenvolvimento tecnológico 
e controle de qualidade. 

Quanto à utilização, é necessário que os sistemas estaduais e municipais 
organizem controle de qualidade na distribuição, recepção e aplicação, garan
tindo a eficácia necessária. 

4.2 - Testes diagnósticos 
Deve haver uma política de produção de testes diagnósticos nos labora

tórios governamentais para garantir o domínio tecnológico a nível nacional. 
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O SUS deve garantir a disponibilidade dos testes diagnósticos necessários, 
em todos os níveis de atenção à saúde, com normalização, pelas instâncias 
coordenadoras dos serviços, do elenco de testes necessários à boa qualidade 
da assistência médica e ao diagnóstico das cfoenças de importância epidemio
lógica para a saúde pública. 

Os testes diagnósticos devem estar sujeitos- ao registro e controle, por 
instância governamental, para autorização de comercialização no país. 

5 - CONTROLE DE QUALIDADE 

O SUS deve ter uma estrutura adequada para o controle de qualidade 
de medicamentos dietéticos, testes diagnósticos, soros e vacinas, equipamen
tos e produtos para a saúde. 

O atual Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS 
- da Fiocruz, deve ser transformado em um órgão autônomo para garantir 
seu fortalecimento e independência no exercício de suas funções. Esta estrutura 
deve ser modernizada em relação à atual, com condições para cobertura nacio
nal, através de um sistema articulado com os Estados, que subestabeleça 
competências para o controle da distribuição, comercialização, consumo e 
vigilância dos efeitos da utilização. 

6 - FINANCIAMENTO 

Foi analisado em separado o financiamento da compra de insumos e 
do apoio à ciência e tecnologia. 

6.1 - Financiamento da Compra de Insumos 
Este financiamento deve ser garantido na previsão de recursos para a 

assistência integral à Saúde - promoção, prevenção, recuperação e reabili
tação. É no planejamento das ações de saúde que se avaliam as necessidades 
e quantitativos a serem utilizados, sinalizando a demanda e a capacidade 
de gastos. 

A política de compra de insumos deve ser nacionalmente articulada para 
influenciar no sistema de produção e comercialização, evitando que a lógica 
da oferta inverta as prioridades estabelecidas para a compra de insumos, 
possibilitando que as necessidades efetivas direcionem o mercado. 

6.2 - Financiamento do Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecno
logia 

O SUS deve participar com recursos próprios do desenvolvimento cientí
fico e tecnológico, articul.ado com as áreas educacionais, de indústria e comér
cio e ciência e tecnologia. Esta participação deve garantir que as prioridades 
estabelecidas na Política Nacional de Saúde, tais como a solução de problemas 
que exigem a aplicação de conhecimentos já formulados em sua dimensão 
básica e que não atraem outros setores, mas são fundamentais para a qualidade 
da atenção, sejam apoiados através da atração polarizadora de pesquisadores 
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financiados pelo SUS. Também o SUS deve apoiar áreas prioritárias visando" 
impulsionar a vontade científica nacional em torno das mesmas. 

As atividades de desenvolvimento científico e tecnológico em saúde deve
rão ser cofinanciadas pelo SUS, pelas Universidades, instituições de fomento 
e financiamento, recursos externos, receitas próprias das instituições e outros. 

O SUS deverá aplicar 2% de seu orçamento em ciência e tecnologia, 
em consonância com a meta nacional de aplicação de 2% do PIB em ciência 
e tecnologia, visando a garantia dos recursos para a construção de uma política 
forte de desenvolvimento científico e tecnológico em saúde. 

7 - QUESTÕES ESTRATÉGICAS 

A importação de insumos, o monopólio estatal na produção de insumos 
estratégicos e a transferência de tecnologia devem pautar-se nos princípios 
de garantia da oferta dos produtos necessários para a resolução dos problemas 
da população e na preservação da soberania nacional. Deve ser estabelecida 
uma estratégia conjunta com o Ministério das Relações Exteriores para a 
negociação dos contratos de crédito com países estrangeiros e para o comércio 
internacional que envolvam a negociação de insumos e a transferência de 
ciência e tecnologia em saúde. 

Estes temas devem ser objeto de delimitação mais aprofundada para 
especificação de sua dimensão e mecanismos de subordinação à Política Nacio
nal de Saúde. 
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GRUPO 4 
SAÚDE DOS TRABALHADORES 

Presidente da Mesa: Maria Helena Barros de Oliveira 
Relator: Deputado Joaquim Sucena 
Relator Adjunto: Francisco Xavier Beduschi 

Tendo como base o roteiro apresentado pela Comissão Organizadora 
do VI Simpósio Sobre Política Nacional de Saúde e após avaliar os diversos 
ante-projetos de lei orgânica da saúde, o Grupo de Trabalho chegou às seguin
tes conclusões: 

1. Compete ao SUS além das atribuições previstas no artigo 200 da 
Constituição Federal: 

- assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção, 
recuperação e reabilitação da saúde; 

-promoção das ações de vigilância e de orientação alimentar e nutri
cional. 

2. As ações de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde do 
trabalhador incluídas nas atribuições do sistema de acordo com o inciso II 
do artigo 200 da Constituição Federal, ficam assim definidas: 

I - As ações de vigilância sanitária como um conjunto de ações capazes 
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens 
e da prestação de serviços, abrangendo: 

a) o controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacio
nem com a saúde, envolvendo todas as etapas e processos, da produção ao 
consumo; 

b) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indire
tamente com a saúde; 

II - As ações de vigilância epidemiológica como um conjunto de ações 
que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção 
e controle de doenças ou agravos. 

III - As ações de saúde do trabalhador têm seu campo de atuação defini
dos por um conjunto de ações que visam a promoção, a proteção, a recuperação 
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e a reabilitação da saúde dos indivíduos submetidos aos riscos e agravos 
advindos de condições e processos de trabalho, abrangendo: 

a) assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador 
de doença profissional e do trabalho; 

b) estudo, pesquisa, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais 
à saúde existentes no processo de trabalho; 

e) normatização, fiscalização e controle da produção, extração, armaze
namento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, produtos, máqui
nas e equipamentos que apresentam riscos à segurança e à saúde do traba
lhador; 

d) busca ativa e diagnóstico precoce de agravos à saúde do trabalhador 
através de exames médicos de admissão, periódicos e d.e demissão; 

e) avaliação do impacto que as tecnologias, sobretudo as novas, provocam 
à saúde; 

f) informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical sobre 
os riscos de acidente de trabalho, doenças profissionais e do trabalho bem 
como de resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de admis
são, periódicos e de demissão, respeitando os preceitos da ética profissional; 

g) normatização, fiscalização e controle de todos os serviços médicos 
de empresa e especialmente os de doença e saúde do trabalhador nas institui
ções e empresas públicas e privadas; 

h) análise e aprovação de projetos de construção de locais de trabalho 
bem como dos projetos de introdução, modificações e ampliações de processos 
de trabalho e sua inspeção antes do início de suas atividades no que diz 
respeito aos riscos potenciais à saúde do trabalhador; 

i) participação dos representantes sindicais no processo de planejamento 
e execução da fiscalização dos ambientes de trabalho e dos serviços prestadores 
de assistência à saúde dos trabalhadores públicos e de empresas; 

j) o processo de admissão e demissão dos técnicos dos serviços de segu
rança e saúde do trabalhador das instituições e empresas públicas e privadas 
contará com a participação e concordância dos sindicatos de trabalhadores 
representativos da respectiva atividade profissional; 

k) ficam asseguradas às entidades de classe representativas dos trabalha-
dores a participação na formulação, execução e avaliação da política de segu
rança e saúde dos trabalhadores. 

DAS COMPETÊNCIAS 

I - Elaboração da normas técnicas e estabelecimento de padrões de quali
dade para promoção de segurança e saúde no trabalho. 

II - Os órgãos do Ministério do Trabalho estarão presentes no âmbito 
das ações de fiscalização e controle, de forma integrada e complementar. 

III - São atribuições da União, no âmbito do sistema: 
A - definição de normas, critérios e padrões gerais de controle das condi

ções, processos e dos ambientes de trabalho; 
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B - formular, coordenar a execução e avaliar a política de segurança 
e saúde do trabalhador. 

IV - São atribuições do Estado, no âmbito do sistema: 
a) normatização supletiva, coordenação e execução, em articulação com 

os municípios, das ações de controle e fiscalização dos ambientes e processos 
de trabalho, bem como das ações de vigilância sanitária e epidemiológica; 

b) executar a política de assistência a saúde do trabalhador, desenvolver 
estudos e pesquisas, promover a fqrmação de recursos humanos e estruturação 
de laboratórios e serviços especializados. 

V - São atribuições dos municípios, no âmbito do sistema: 
a) normatização supletiva, assistência à saúde do trabalhador, gestão 

e execução das ações de controle dos ambientais e processos de trabalho, 
e articulação com o Estado; 

b) normatização supletiva, gestão e execução das ações e serviços de 
vigilância epidemiológica e sanitária. 

DESTAQUE 

I - O direito social à saúde, referido no artigo 69 da Constituição Federal, 
será viabilizado através da priorização pelo poder público da atenção à saúde 
do trabalhador. 

II - A política de segurança e saúde do trabalhador deverá ser financiada 
com recursos de seguro-acidente percentual a ser definido, além dos recursos 
da seguridade social. 

Foram apresentados três moções que seguem em anexo. 
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GRUPOS 
FINANCIAMENTO 

Presidente da Mesa: Naby Salum 
Relator: Deputado Pedro Canedo 
Relatores Adjuntos: Samara Rachel Vieira Nitão, Maria Angélica Gomes 

INTRODUÇÃO 

O grupo decidiu discutir os 3 projetos existentes - Comissão Intermi
nísterial de Planejamento e Coordenação (CIPLAN), Ministério da Saúde 
e Núcleo de Estudo em Saúde Pública (NESP-UNB) e as propostas constantes 
no relatório estão em forma de artigos, recomendação e moção. 

O grupo considera fundamental que ao ser discutido o financiamento 
da seguridade social seja analisado o presente relatório. 

RELATÓRIO 

Art. 19 O Sistema Único de Saúde é financiado, nos termos dos art. 
195 e 198 da Constituição, com recursos provenientes do orçamento da Seguri
dade Social, acrescidos de recursos da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, além de outras fontes. 

§ 19 O orçamento da Seguridade Social destinará no mínimo, 35% da 
sua receita ao Sistema Único de Saúde. 

§ 2º São considerados de outras fontes os recursos provenientes de: 
I - planos de seguro de vida e de seguro-saúde, explorados por empresas 

privadas; 
II - pagamento integral da assistência à saúde coberto por seguro privado 

ou de acidente do trabalho; 
III - ajuda, contribuição, doações e donativos; 
IV - alienações patrimoniais e rendimentos de capital; 
V - pagamento de infrações sanitárias, taxas de registro de bens de consu

mo humano, bem como de registro de serviços; 
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VI - percentual dos prêmios de seguro de vida para veículos automo
tores; 

VII - percentual da arrecadação de pedágio ou sucedâneo nas estradas 
federais; 

VIII - percentual das taxas portuárias e aeroportuárias; 
IX - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 
Art. 29 Os recursos dos SUS serão administrados por fundos específicos, 

de natureza financeira e contábil, a nível nacional, estaduais e municipais 
e subordinados ao controle dos Conselhos de Saúde respectivos. 

§ 19 O Fundo Nacional de Saúde, administrado pelo Ministério da Saú
de, é formado por recursos provenientes do orçamento da seguridade social, 
outros orçamentos da União, além de outras fontes. 

§ 29 Os Fundos Estaduais de Saúde, administrados pelas Secretarias 
Estaduais de Saúde, são formados por recursos provenientes das transferências 
do FNS, do orçamento dos governos Estaduais, além de outras fontes: 

(não houve consenso) 

& 3º (*),Os Fundos Municipais de Saúde, administrados pelas Secretarias 
Municipais de Saúde ou equivalentes, são formados por recursos provenientes 
das transferências dos Fundos Estaduais de Saúde, do orçamento das Prefei
turas Municipais, além de outras fontes. 

(não houve consenso) 

§ 3º (*) Os Fundos Municipais de Saúde, administrados pelas Secretarias 
Mun{cipais de Saúde ou equivalentes, são formados por recursos provenientes 
das transferências do Fundo Nacional de Saúde, dos Fundos Estaduais de 
Saúde, do orçamento das Prefeituras Municipais, além de outras fontes. 

Art. 3° Os recursos do orçamento da seguridade social, alocados ao 
SUS, serão transferidos de forma regular e automática ao FNS, conforme 
valores definidos pelo Conselho Superior da Seguridade Social e aprovado 
na lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 1º O órgão arrecadador da receita da seguridade social transferirá, 
em duodécimos, ao Fundo Nacional de Saúde, mensalmente e até o dia 10 
de cada mês, os valores destinados ao SUS, previsto no § 19 do art. 19 desta 
lei. 

§ 29 Os valores arrecadados em decorrência do disposto no § 2° do 
art. 1º desta lei serão creditados diretamente aos fundos do SUS, conforme 
dispuser o Conselho Nacional de Saúde. 

· Não havendo consenso foram apresentadas duas redações. 
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(não houve consenso) 

Art. 4º <"J Os recurso do FNS serão transferidos aos Fundos Estaduais 
de Saúde e destes aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automá
tica, segundo critérios técnicos administrativos e de acordo com as cotas pre
vistas no cronograma pelo Conselho Nacional de Saúde. 

(não houve consenso) 

Art. 4º ('l Os recurso do FNS serão transferidos aos FES e aos FMS, 
segundo critérios técnico-administrativos, de acordo com cotas e cronogramas 
propostos pelo Conselho Nacional de Saúde, pelos Conselhos Estaduais e 
Municipais de Saúde, e aprovados na lei orçamentária correspondente. 

§ l 9 Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, 
Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes crité
rios, de acordo com a análise de programas e projetos: 

I - perfil demográfico da região; 
II -perfil epidemiológico da população a ser coberta; 
III - características quantitativas e qualitativas da rede na área; 
IV -previsão do plano qüinqüenal de investimento da rede; 
V - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; 
VI - ressarcimento do atendimento e serviços prestados para outras esfe-

ras de governo; 
VII - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais 

e municipais. 
§ 29 A base populacional, de forma diretamente proporcional, define, 

automaticamente 50% (cinqüenta por cento) dos recursos a serem transferidos 
para Estados, Distrito Federal e Muncípios. 

§ 39 As transferências de recursos para e entre os fundos previstos nesta 
Lei dispensam a celebração de convênios ou outros instrumentos jurídicos. 

§ 49 As transferências de que trata este artigo deverão ser efetuadas 
em prazo não superior a 7 (sete) dias decorridos a partir da competência 
da transferência. 

§ 59 As ações de saneamento que venham a ser executadas supletiva
mente pelo SUS serão financiados por recursos tarifários específicos, e outros 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em particular do Sistema 
Financeiro de Habitação - SFH. 

Art. 69 O orçamento da Seguridade Social financiará as ações de promo
ção nutricional que sejam executadas no âmbito dos SUS. 

Art. 79 As atividades de desenvolvimento científico e tecnológico em 
Saúde serão co-financiados pelo SUS e pelas Universidades, instituições de 
fomento e financiamento, recursos externos, receitas próprias das instituições 
de pesquisa tecnológica em saúde e outros. 

*Ver p. 177 
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ArL89 Serão destinados pelo BNDES, no mínimo 10% dos recursos 
do PIS/PASEP de que trata o parágrafo 19 do art. 239 da Constituição, !Jara 
financiar projetos de investimento em saúde apresentados pelo setor público. 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 1 º No prazo de 5 (cinco) anos, a partir da publicação desta lei, 
o total dos valores alocados ao SUS deverá atingir 8 % (oito por cento) do 
Produto Interno Bruto medido no último exercício encerrado. 

Parágrafo único. O plano qüinqüenal, para atingir a meta referida neste 
artigo, será apresentado pelo Ministério da Saúde ao Congresso Nacional, 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

RECOMENDAÇÃO 

O GT - Financiamento sugere que o Congresso Nacional aprove lei 
específica com o objetivo de criação de um adicional de contribuição ao 
Finsocial, destinado exclusivamente à saúde, das pessoas físicas e jurídicas 
que estiverem envolvidas em qualquer tipo de poluição ambiental no exercício 
de suas atividades ou que produzem, importem ou processem produtos poluen
tes, venenos, herbicidas, fogos de artifício, armas, bebidas alcoólicas, cigarros, 
tabaco ou fumo. 
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GRUP06 
RECURSOS HUMANOS 

Presidente da Mesa: Celso Cotrim Coelho 
Relator: Deputada Abigail Feitosa 
Relator Adjunto: Afina Almeida Souza 

O Grupo utilizou como subsídio o roteiro apresentado para discussão 
e as propostas de projetos de lei do SUS. 

As instituições de ensino superior e as instalações prestadoras de serviços 
a elas vinculadas obedecem ao princípio do artigo 207 da Constituição e 
integram o SUS em forma a ser definida conjuntamente. 

Por delegação do setor educacional assegurada pelos Conselho Federal 
de Educação e Conselho Estadual de Educação deve ser implementada a 
formação em serviço, em áreas estratégicas, para suprir as deficiências técnicas 
e operacionais dos serviços de saúde em todos os níveis. Esta formação deve 
atender, de forma integrada ao sistema educacional, às necessidades de forma
ção de pessoal técnico adequada à realidade de prestação de serviços. 

A residência em saúde deverá ser regulamentada por lei específica por 
uma comissão que integre o MEC e o SUS e assegure a participação da 
Comissão Nacional de Residência Médica e a Associação Nacional de Resi
dentes. 

Será instituído, pelo SUS, plano de carreira único e nacional para todos 
os servidores do setor público e privado regido pelos seguintes princípios: 

I - ingresso somente através de concurso público; 
II - implantação de um sistema de progressão por mérito que considere 

dedicação, tempo de serviço e capacitação; 
III - desenvolvimento do servidor na carreira mediante programas de 

capacitação permanente; 
IV - os cargos de direção, chefia e supervisão são exclusivos dos servi

dores de carreira; 
V - incentivo para os desempenho e permanência na.s unidades do SUS, 

de acordo com o local e a natureza do trabalho entre outras; 
VI - possibilidade de trabalho em diferentes unidades de uma mesma 

instituição, sob o mesmo vínculo; 
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VII - estabelecimento de mecanismo de incentivo ao exercício profis
sional em regime de tempo integral e dedicação exclusiva; 

VIII - incentivo para o desempenho e permanência nas unidades do 
SUS, de acordo com o local e a natureza do trabalho, incluindo atividades 
em regime de plantão; 

IX - observação do caráter centrípedo no plano de carreira. 
Os pisos salariais devem ser fixados por níveis de escolaridade (elementar, 

médio, universitário), obedecendo-se o princípio da isonomia e o critério 
de que o menor piso não poderá ser inferior a 1/3 um terço do maior piso 
salárial do plano. 

É vedada a acumulação de emprego dos profissionais de saúde nas institui
ções públicas do SUS e nas instituições privadas contratadas para o SUS. 

É vedada a contratação para exercer qualquer função, cargo e emprego 
na rede pública de serviços do SUS, de proprietário de serviços de saúde 
privados contratados pelo poder público. 

O remanejamento de funcionários do SUS deve obedecer a critérios 
exclusivos de carreira como antigüidade, qualificação profissional e a planos 
de ascenção funcional em cada nível de execução. 

Deve ser assegurada, pelo poder público, nos diversos níveis, a manu
tenção do quadro pleno de pessoal em todos os setores do SUS, ficando 
vedado o "leasing" como forma de provimento. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

O plano de cargos e carreiras deve ser implantado no prazo máximo 
de 1 (um) ano, contado a partir da promulgação da lei do SUS. 

- A acumulação de empregos será vedada aos profissionais que ingres
sarem no SUS a partir da promulgação da lei orgânica da saúde. 

O grupo não aprova a proposta de Serviço Civil Obrigatório apresentada 
no projeto de lei do Núcleo de Estudos de Saúde Pública da Universidade 
de Brasília. 

SERVIÇO SOCIAL REMUNERADO 

Como alternativa à proposta de Serviço Civil Obrigatório propõe-se a 
criação de um Serviço Social Remunerado para suprir de profissionais de 
saúde os municípios que ainda não dispõem de assistência, com as seguintes 
características: 

- começar pela alocação de médicos; 
-ter duração de 1 (um) ano; 
- ingresso por concurso público específico realizado anualmente, após 

os concursos de Residência Médica dos Estados; 
- ser oferecido apenas para os municípios onde não haja manifestação 

de vontade de prodissionais concursados; 
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- atribuir salários diferenciados com percentuais significativos em relação 
à sua categoria; 

- prestar atendimento prioritário às áreas de clínica médica, ginecológica, 
obstétrica e pediátrica. 

- assegurar retaguarda nas unidades de saúde mais próximas - ambula
toriais, laboratoriais e hospitalares - propiciando o apoio diagnóstico a refe
rência dos pacientes, quando for o caso; 

- assegurar apoio pedagógico organizado; 
- prestar supervisão de rotina através dos profissionais da região. 

Observação: Esta proposta foi configurada como muito preliminar, carecendo do amadure
cimento dos conceitos e estratégias. Constitui-se apenas uma contribuição para o debate dos 
municípios que não têm serviço de saúde. 

PROPOSTA DE CONSELHO NACIONAL DE ÉTICA EM SAÚDE 

Artigo ... - Criar o Conselho Nacional de Ética em Saúde com atribuição 
de zelar e fiscalizar a observação dos preceitos éticos relacionados com o 
ato técnico-profissional em saúde, sendo composto por representantes da socie
dade civil tais como: OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, ABI -
Associação Brasileira de Imprensa, CUT - Central Única dos Trabalhadores, 
CGC - Confederação Geral dos Trabalhadores, federações de associações 
de moradores, CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, outros 
representantes da sociedade civil, que venham a ser nominados em lei, e 
entidades nacionais representativas dos profissionais de saúde. 

§ l 9 O Conselho Nacional de Ética em Saúde será dotado em sua estrutura 
de Câmaras Técnicas de caráter consultivo, organizadas por categoria profis
sional em saúde. 

§ 29 O Conselho Nacional de Ética em Saúde terá em cada Estado da 
Federação e no Distrito Federal, representações, ou seja, conselhos estaduais 
de ética em saúde, cuja composição e estrutura, de modo semelhante, obede
cerá àquelas do Conselho Nacional. 

§ 39 Os atuais conselhos federais e regionais de medicina, enfermagem, 
odontologia, farmácia e outros, constituir-se-ão nas câmaras técnicas referidas 
no § 19 deste artigo. 

§ 49 Uma lei específica, num prazo de 180 dias, regulamentará a implan
tação e o funcionamento do Conselho Nacional de Ética em Saúde e de 
seus conselhos estaduais. 

Observação: O grupo decidiu não votar esta questão mas remete-la à plenária do simpósio, 
para que seja melhor discutida, cou10 contribuição. 
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GRUP07 
TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS 

Presidente da Mesa: 
Relator: Deputado Carlos M osconi 
Relato"r Adjunto: Francisco Álvaro Barbosa Costa 

O Grupo de trabalho tomou como base para discussão e encaminhamento 
das discussões, os debates realizados pela manhã, no painel e, principalmente 
o Projeto de Lei n9 1.169, de 1988 de autoria do Deputado Federal Carlos 
Mosconi. 

Só foi discutida a disponibilidade de órgãos e tecidos humanos para fins 
de transplantes. 

As ·conclusões do grupo foram as seguintes: 
1 - A retirada de órgãos e tecidos de cadáveres só poderá ocorrer após 

a prova incontestável de morte encefálica; 
2 - O diagnóstico de morte encefálica deve ser estabelecido por dois 

médicos que não pertençam à equipe de transplante; 
3 - O diagnóstico de morte encefálica deve ser estabelecido com base 

em critérios clínicos e, pelos menos, um exame subsidiário (complementar); 
4 - A retirada de órgão e tecidos de cadáveres só poderá ser realizada: 
a) se, em vida, tiver ocorrido a manifestação expressa da pessoa de que 

é doador de órgãos e tecidos; 
b) a manifestação deve constar de documento individual de indentidade 

ou qualquer outro de caráter oficial; 
e) ·na ausência da manifestaçao em vida, a retirada de órgãos ou tecidos 

do cadáver só poderá ocorrer após prévia autorizaçao dos familiares; 
5 - A retirada de órgãos e tecidos para transplante só poderá ser realizada 

em hospitais credenciados para tal fim pelo Ministério da Saúde ou órgão 
competente por este indicado; 

6 - O médico assistente de paciente no qual ocorre a morte encefálica 
é obrigado a explicar a condição aos familiares, esclarecendo a potencialidade 
do p_aciente como doador de órgãos e tecidos. 

7 - Deve ser proibida, em qualquer circunstância, a retirada de órgãos 
de mulher grávida em morte encefálica, cujo concepto esteja vivo, independen
tem_ente d_o pe!íodo da gravi~z;_ . 

8 -Quando se tratar de pessoa não-identificada a retirada de órgãos 
e tecidos está proibida, vedada; 
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9 -É permitida a doação gratuita de órgãos e tecidos de pessoas vivas, 
com as seguintes limitações e vedações: 

a) doação só poderá ocorrer entre consangüíneos (avós, netos, pais, fi
lhos, irmãos, tios. sobrinhos, primos). Osb.: esta foi a posição majoritária 
do grupo. Uma parte minoritária do grupo entendeu que a doação entre 
vivos pode alcançar ainda cunhados e cônjuges; 

b) é vedada a retirada de órgãos de pessoa incapaz e de menor de idade; 
e) no caso de menor de idade deve ser ressalvacfo o transplante de medula 

óssea entre consaguíneos mediante autorização do responsável legal; 
d) o doador vivo deve manifestar por escrito, ou em cartório ou ainda 

perante autoridade judicial, quando analfabeto, o órgão ou tecido que pretende 
doar: 

e) só será permitida a doação de órgãós duplos ou tecidos que não impli
quem em prejuízo ou mutilação grave para o disponente e corresponda a 
uma necessidade terapêutica do receptor; 

O doador e o receptor devem ser esclarecidos, pelos médicos responsáveis 
pela retirada e transplante do órgão ou tecido, bem como, quando for o 
caso, seu representante legal, em termos compreensíveis e na presença de 
testemunha, dos riscos do exames, cirurgia, medicamentos e todos os atos 
e procedimentos mediatos e imediatos envolv,idos em ambos os processos. 

10 - O Sistema Único de Saúde deve equipar Centros Regionais para 
proceder ao registro de receptores de órgãos e tecidos, a fim de que o critério 
de seleção do receptor seja claramente estabelecido de acordo exclusivamente 
com critérios técnicos previamente determinados; 

• 11 - O Sistema Único de Saúde deve financiar e promover ampla e 
parmanente campanha publicitária visando conscientizar a população sobre 
a segurança do critério de morte encefálica e a importância e relevância da 
doação de órgãos e tecido; 

12 - Devem ser incluídos na legislação, os seguintes artigos do Código 
de Ética Médica aprovado pela Resolução n9 1.264/88 do CFM 8-1-88, cuja 
redação abaixo se transcreve: 
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"Art. 72. É vedado ao médico participar do processo de diag
nóstico da morte ou decisão de suspensão dos meios artificiais de 
prolongamento da vida do doador, quando pertencente à equipe 
de transplante. 

Art. 73. É vedado ao médico deixar, em caso de transplante, 
de explicar ao doador ou seu responsável legal e ao receptor, ou 
seu responsável legal, em termos compreensíveis, os riscos de exame, 
cirurgias ou outros procedimentos. 

Art. 74. É vedado ao médico retirar órgãos de doador vivo 
interdito ou incapaz, mesmo com autorização de seu responsável 
legal. 

"Art. 75. É vedado ao médico participar direta ou indireta
mente da comercialização de órgãos ou tecidos humanos." 
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GRUPO 8 

SANGUE E DERIVADOS 

Presidente da Mesa: 
Relator: Deputado Raimundo Bezerra 
Relator Adjunto: Samara Rachel Vieira Nitão 

O GT - Sangue e Derivados discutiu os projetos sobre o tema, encami
nhados pelo Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade de Brasília 
(NESP/UnB) e da Divisão Nacional de Sangue e Hemoderivados do Ministério 
de Saúde (DINASHE/MS). 

Sendo vedada a comercialização do sangue e seus derivados bem como 
sua coleta, processamento e transfusão (§ 4? do art. 198 da Constituição), 
a discussão centrou-se na transitoriedade com prazo de 5 anos (Capítulo 
das Disposições Gerais e Transitórias do Projeto NESP/UnB) ou na comple
mentariedade (Capítulo da Organização do Projeto DINASHE/MS) da partici
pação do setor privado no sub-sistema do sangue e hemoderivados. Embora 
não tenha consenso entre o GT sobre esta questão, a maioria das posições 
defendidas apontaram para a participação transitória do setor privado uma 
vez que a Constituição define a proibição da comercialização do sangue e 
hemoderivados. 

Não tendo o GT, caratér deliberativo, foram anexados ao relatório final, 
cópias das duas propostas com algumas sugestões acrescidas. 

c) SUGESTÕES 
c.1. -No projeto NESP/UnB 
Incluir no parágrafo 2° do artigo 1 º do Capítulo da Disposições Gerais 

e Transitórias a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. 
- Acrescentar um parágrafo único ao artigo 2º do Capítulo das Dispo

sições Gerais e Transitórias com a seguinte expressão: 

"Durante o prazo de 5 anos, o setor privado deverá ter caráter 
filantrópico ou ser estatizado". 

-Acrescentar no Capítulo das Disposições Gerais e Transitórias, os 
seguintes artigos: 

Art. 10. É vedada a realização de pool na sorologia 

185 



Art. 11. O descumprimento da não comercialização do sangue e seus 
derivados, bem como sua coleta, processamento e transfusão, constitui-se 
em crime contra a saúde pública, com sanções previstas na lei: 
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c.2. - No Projeto DINASHE/MS 
- No inciso VII do Capítulo das Diretrizes suprimir a expressão: 

" ... e, ao receptor, ao seu médico, aos seus familiares ou respon
sáveis, acesso aos lados laboratoriais do sangue transfundido ou trans
fundir". 



MOÇÕES 

N\' 1 - Autor não identificado 
Nº 2 - Sr. Crescêncio Antunes Neto (Presidente do Sindicato dos Médi-

cos do Rio de Janeiro) 
Nº 3 - Sra. Luci Luz (Farmacêutica) 
Nº 4 -Autor não identificado 
Nº 5 - Autor não identificado 
Nº 6 - Sra. Marly de Carvalho Romero (Central Nacional de Integração 

Comunitária - CNIC) 
N\' 7 - Sra. Alba Neide 
Nº 8 - Sr. José Algayer (Presidente das Associações de Hospitais do 

Rio Grande do Sul) 
N'' 9--.- Autor não identificado 
N'' 10 - Sr. Crescêncio Antunes Neto (Presidente do Sindicato dos Médi

cos do Rio de Janeiro) 
N\' 11 - SISTEMA DE ATENÇÃO E EMERGÊNCIA - SIA T -

Curitiba 
N'' 12 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
Nº 13 -Autor não identificado 
Nº 14 -Autor não identificado 
N'' 15 - Vários autores 
Nº 16 -Autor não identificado 
N" 17 -Autor não identificado 
Nº 18 - PLENÁRIA DO VI SIMPÓSIO SOBRE POLÍTICA NACIO

NAL DE SAÚDE 
N'' 19 PLENÁRIA DO VI SIMPÓSIO SOBRE POLÍTICA NACIO

NAL DE. SAÚDE 
Nº 20- PLENÁRIA DO VI SIMPÓSIO SOBRE POLÍTICA NACIO

NAL DE SAÚDE 
N" 21-PLENÁRIA DO VI SIMPÓSIO SOBRE POLÍTICA NACIO

NAL DE SAÚDE 
N" 22 - PLENÁRIA DO VI SIMPÓSIO SOBRE POLÍTICA NACIO

NAL DE SAÚDE 
N'' 23 - Sr. .Eleutério Rodrigues Neto 
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MOÇÃO N\' 1 

Considerando que a definição constitucional deixa claro que o entendi
mento da seguridade social como conjunto integrado de ações, no caso de 
Saúde, Previdência e Assistência Social, que confluem para o mesmo objetivo 
ou aprimoramento das políticas de bem-estar e justiça sociais; considerando 
que tal conceituação revela a necessidade de articular as propostas de organi
zação, planos de benefícios, atividades e custeias relativos às áreas contidas 
na definição, propõe: 

1 - Que o Poder Legislativo, pelas comissões específicas da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, solicite ao Poder Executivo a elaboração 
e apresentação ao Congresso Nacional de projetos de lei sobre organização 
geral da seguridade social que consolide as questões de estruturação, financia
mento, arrecadação e repartição de recursos, com vistas à viabilização dos 
compromissos sociais expressos nas propostas de leis setoriais; 

2 -Que, em função dessa proposição, sejam obstadas, pelas comissões 
específicas da Câmara e do Senado, propostas isoladas do projeto de lei 
de setores componentes da seguridade social, de vinculação de pontes para 
o financiamento das suas respectivas ações. Em votação. (Pausa.) Apro
vada. 

MOÇÃO N"2 

Que o Congresso Nacional aprove o caráter transitório da participação 
do setor privado e filantrópico no sistema nacional de sangue e hemoderivados, 
fixando em cinco anos o prazo dessa participação; que no mesmo prazo asse
gure os recursos necessários à implantação da rede nacional de centro de 
processamento ou produção de hemoderivados, hemocentros e demais serviços 
hemoterápicos previstos no anteprojeto elaborado pela UnB - NESP, como 
única forma de assegurar o fiel cumprimento do preceito constitucional que 
veda todo tipo de comercialização na coleta, processamento, transfusão de 
sangue e seus derivados. 

Crescêncio Antunes Neto, Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio 
de Janeiro. 
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Segue um conjunto de assinaturas no verso. 
Em discussão. Em votação. (Pausa.) Aprovada. 

MOÇÃO NY 3 

O convênio entre MPAS e o Ministério da Sáude, através do Inamps 
e da Cerne, relativo à assistência farmacêutica contemplará apenas 187 medica
mentos. O déficit para abastecer e, portanto, para manter em funcionamento 
as unidades próprias do Inamps e hospitais, aos valores atuais, é de 16 milhões 
de cruzados novos, incluindo a despesa com medicamentos e alto custo e 
imuno-supressores, aos quais somam-se mais quatro milhões e meio para 
aquisição de bolsas de colostomia, Kits de AIDS, etc. Os recursos orçamen
tários para o custeio dos insumos citados estão centralizados na direção superior 
do Inamps. 

Proposta: propomos que os referidos recursos sejam descentralizados 
para o SUDS, especificamente para o SÚDS de São Paulo, através do Fundes, 
mecanismo que possibilitará que as aquisições dos referidos itens sejam realiza
dos de maneira ágil, como se faz necessário. Farmacêutica Luci Luz. 

Em discussão. (Pausa.) 

Em votação. Fica prejudicada a referida moção. (Palmas.) 

MOÇÃO N''4 

Moção de repúdio à Philco-Hitachi: os participantes do VI Simpósio 
sobre Política Nacional de Saúde, realizado em Brasília, de 9 a 11 de maio 
de 1989, repudia a forma antidemocrática e truculenta como a Companhia 
trata saúde e condições de trabalho de seus funcionários no Amazonas, bem 
como a falta de garantia do exercício de liberdade sindical, em flagrante 
afronta à nova Carta 

Em discussão. Em votação (Pausa.) Aprovada (Palmas.) 

MOÇÃO N9 5 

Moção de incorporação da saúde do índio pelo SUS: Considerando as 
indicações gerais da Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio, 
da VIII Conferência Nacional de Saúde; considerando as profundas diferenças 
culturais entre as comunidades indígenas e o chamado mundo civilizado, que 
repercutem de forma fundamental na definição de seus problemas de saúde, 
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tãis como diferenças de hábitos corporais, alimentares, de higiene, de vestuá
rios, de estilo de vida, diferenças de necessidades específicas para a configu
ração do que entendemos, de modo genérico, como o estado de saúde de 
cada grupo indígena, diferenças de interpretação e de comportamento em 
face das doenças, diferenças de concepções metodólogicas, técnicas e práticas 
de cura que essas populações vêm utilizando desde tempos imemoriais; consi
derando as diferenças de resistência imunológica a agentes patogênicos especí
ficos que se verificam entre essas comunidades; considerando, ainda, o relativo 
fracasso de inúmeras tentativas por simplesmente generalizar para os grupos 
indígenas os métodos e práticas utilizados pela medicina científica e por não 
concretizar um vínculo sistemático com o sistema de atenção à saúde, propõe-se 
que seja especificado na Lei Orgânica do SUS o direito dos grupos indígenas 
a uma atenção integral à saúde, diferenciada, em função dos vários aspectos 
que determinam ou condicionam sua situação sanitária, bem como o reconhe
cimento e a garantia de organização e de sistemas de saúde próprios de cada 
grupo. 

Em discussão. (Palmas.) (Pausa.) 
Em votação. (Pausa.) Aprovada. 

MOÇÃO N96 

Que as Centrais de Integração Comunitária envolvendo SUDS, INAMPS, 
MPAS, Ministério da Saúde, Conselhos Comunitários e Associações de Mora
dores, experiência piloto da saúde, educação e cultura sejam consideradas 
na Lei Orgânica do SUDS com um processo maior de participação da popu
lação. 

Moção da Central Nacional de Integração Comunitária-CNIC, Marly 
de Carvalho Romero. 

Em discução. (Pausa.) 
O SR. COORDENADOR-GERAL (Deputado Geraldo Akkmim Fi

lho) - Concedo a palavra a Sra. Marly de Carvalho Romero, da Central 
Nacional de Integração Comunitáría-CNIC. 

A SRA. MARL Y DE CARVALHO ROMERO - Realmente, já ouvi 
alguém dizer que a moção está prejudicada por falta d~ conhecimento. Acon
tece que por motivo de doença não pude estar presente ao Grupo de Trabalho, 
no primeiro dia. Ontem, já apresentadas todas as proposições, pedi que cons
tasse a existência dessa Central de Integração Comunitária, que muita gente 
ainda desconhece como uma dessas entidades envolvidas, propondo o seu 
aproveitamento, em função de que, nos projetos de que tivemos conhecimento 
e que aqui foram discutidos, não se falou nem se definiu o destino dos Conse
lhos Comunitários de Saúde da Previdência Social. Este foi o assunto. 

Então, apresentamos à mesa diretora e aos Relatores, hoje de manhã 
a documentação em anexo, que esclarece o que é essa Central de Integração 
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Comunitária, que, em resumo, é o elemento de vinculação da comunidade 
com essas entidades para os programas nessas áreàs. 

Não sei se respondi a contento, ou se ainda há alguma dúvida. 

O SR. COORDENADOR-GERAL (Deputado Geraldo Alckmin Fi
lho) - Colocarei em votação a moção. 

Em votação. (Pausa.) Rejeitada. 

MOÇÃON97 

Considerando que o Título VIII, Seção 2, da Saúde, art. 200, não contem
pla, na sua abrangência, a política de alimentação e nutrição; considerando 
que a alimentação e a nutrição são um dos determinantes do estado de saúde 
do trabalhador; considerando que atualmente a política de alimentação do 
trabalhador se preocupa apenas com a situação nutricional da força de trabalho, 
solicitamos seja incorporada ao texto: formulação, normatização e avaliação 
da política de alimentação e nutrição nos três níveis; obrigatoriedade da vigilân
cia nutricional nos níveis estadual e municipal. 

Alba Neide. 
Em discussão. (Pausa.) (Palmas.) 
Em votação. (Pausa.) Aprovada. 

MOÇÃO N98 

Considerando que a questão de saúde deve ser tratada de forma objetiva, 
com adeq!fado conhecimento da realidade epidemiológica do quadro nosoló
gico; considerando a necessidade de otimização da capacidade instalada nos 
serviços públicos e privados, sem prejuízo da qualidade assistencial; conside
rando o carácter plural da sociedade brasileira e o reconhecimento expresso 
dessa realidade pela Constituição Federal, propomos que, sem preconceitos 
ideológicos, bem como acima de posições político-partidárias e outras de 
natureza sectárias, reconheçamos o elemento fático da existência de um sistema 
privado autônomo e de um sistema único público de saúde; que a Política 
Nacional de Saúde contemple essa realidade indiscutível, eliminando, gradual
mente, os fatores que favoreçam o paralelismo e a superposição de recursos 
e esforços, direcionando-os para superar as deficiências características dos 
desequilíbrios loco-regionais. 

Dr. José AHgayer, Presidente das Associações de Hospitais do Rio Grande 
do Sul. 

Em discussão (Pausa.) 

Em votação. (Pausa.) Rejeitada. 

MOÇÃO N99 

O caput do art. i99 estabelece que a assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada. Considerando que o parágrafo único do art. 170 dispõe que é assegu-
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rado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independen
temente da autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei; 
considerando que o inciso VIII do art. 59 diz que é livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer, infere-se que as ações de serviço de saúde pertencentes à 
iniciativa privada independem da autorização do poder público para a sua 
atuação, exceto aquelas que a lei já exige, como alvarás, qualificações profissio
nais, etc., cabendo ao poder público, em conformidade com o disposto no 
art. 197, apenas e nos termos da lei, sua regulamentação, fiscalização e contro
le. Finalmente, o § l 9 do art. 199 concede à iniciativa privada a opção de 
participar do Sistema Único de Saúde, segundo suas diretrizes, bastando para 
tanto formar contrato de Direito Público. As diretrizes do Sistema Único 
Público de Saúde ... Nilo Figueiredo, advogado. 

Esta redação é praticamente a mesma da anterior e fica, portanto, prejudi
cada. (Palmas.) 

MOÇÃO Nº 10 

Que os recursos previdenciários destinados à saúde sejam descentralizados 
para os Estados e destes para os Municípios, por critérios claramente estabele
cidos, que levam em conta o contingente populacional, a capacidade instalada 
de serviços, o perfil nosológico e epidemiológico de cada região, assegu
rando-se um fluxo ágil e contínuo dos recursos. Crescêncio Antunes Neto, 
Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro. 

Em discussão. (Pausa.) 
Em votação. (Pausa.) Aprovada. 

MOÇÃO N9 ll 

Considerando que a causa externa é a primeira de morte dos cinco aos 
quarenta anos de idade no nosso País; considerando que é o que ocorre 
também nos países considerados desenvolvidos, apenas em menor número; 
considerando apenas como exemplo em nosso País cinqüenta mil mortos por 
ano, setecentos e cinqüenta feridos por ano e ocupação de 50% a 64% dos 
leitos hospitalares com trauma, só com acidentes de trânsito; o número de 
acidentes de trabalho e calamidades, como inundações e outras, que não 
constam de nenhum dos anteprojetos apresentados por meio específico das 
calamidades e emergências; sugerimos que deva existir na Lei Orgânica de 
Saúde o estudo do problema, o programa, a estratégia da ação, para poder 
ser incluído na distribuição do Orçamento. 

A sugestão é que no art. 3? do anteprojeto da UnB seja colocada no 
item específico o estabelecimento de um programa integrado de prevenção 
e atendimento às calamidades e emergências, em nível pré-hospitalares; e 
no art. 15 do mesmo anteprojeto seja incluído outro item - calamidades 
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e emergências - contemplando a integração do SUS com outros Ministérios 
e órgãos da União. 

Sistema Integrado de Atenção e Emergência - SIAT. Curitiba. 
O SR. ELEUTÉRIO RODRIGUES NETO - Não quero entrar no 

mérito da proposta, pois a questão não é de mérito, rnas de propriedade 
da proposta em termos da sua localização. Nenhum projeto de lei que aborda 
a problemática da saúde trata de questões programáticas e, sim, de meca
nismos, de integrar o Sistema Único de Saúde. Então, isso poderá até ser 
objeto de um programa a ser desenvolvido pelo Ministério, isto é, a integração 
de todos os órgãos. Mas não me parece que caiba como artigo de lei, como 
conteúdo de uma lei orgânica de saúde. 

Faço essa observação sem tecer nenhuma consideração sobre o mérito, 
que é extremamente pertinente. 

O SR. COORDENADOR-GERAL (Deputado Geraldo Alckmin Fi
lho) - Em discussão. 

Em votação. (Pausa.) Rejeitada. 

MOÇÃO Nº 12 

"Considerando que o Simpósio não discutiu as questões relativas <\ fertili
z~ção in vitro, propomos que este tema seja aprofundado no curso das discus
sões sobre a Lei Orgânica de Saúde, inserida no tema "Transplantes de Órgãos 
e Tecidos". Conselho Federal de Medicina." 

Em discussão. 
Em votação. (Pausa.) Aprovada. 

MOÇÃO N\' 13 

Considerando que é reconhecido o sub-registro de acidentes de trabalho 
e de doenças profissionais no Brasil; considerando que o sub-registro apresenta 
obstáculo ao controle das condições de higiene e segurança nos locais de 
trabalho; considerando que, apesar de serem subestimados, os dados, quando 
comparados a nível internacional, mostram a situação do Brasil comparável 
à dos países subdesenvolvidos, a clara pressão das empresas no sentido de 
reprimir a divulgação de informações de acidentes de trabalho e de doenças 
profissionais, o que favorece o sub-registro; considerando que o sistema atual 
de registro e notificação de acidentes de trabalho é insuficiente para garantir 
o início de ações de fiscalização; toma-se necessário: ser mantida sob controle 
do SUS a assistência médica ao acidentado do trabalho e portador de doença 
profissional; dar maior garantia de emprego ao pessoal técnico dos serviços 
especializadoo/de medicina do trabalho das empresas, atendendo à Recomen
dação n9 161 da OIT sobre serviços médicos de empresas, que estabelece 
que os processos de demissão e admissão do pessoal técnico especializado 
nos serviços médicos de empresas devem ter a participação e concordância 
das empresas e dos sindicatos de trabalhadores interessados; que o SUS tenha 
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controle das atividades realizadas pelos serviços médicos de empresas, para 
garantir a liberdade de atuação. 

Então, ele propõe que seja mantida sob controle do SUS a assistência 
médica ao acidentado do trabalho e portador de doença profissional; que 
seja dada maior garantia de emprego ao pessoal técnico; que o SUS tenha 
uma ação de controle sobre as atividades realizadas pelos serviços médicos 
de empresas, para garantir liberdade de atuação. 

Em discussão. 
Em votação. (Pausa.) Aprovada. 

MOÇÃO N9 14 

É uma espécie de habeas data: São de livre acesso às instituiçõs de saúde 
e aos organismos da sociedade civil os dados ou informações concernentes 
à atenção à saúde, realizada pelos prestadores de serviços - o que inclui 
os elementos gerenciais de apoio aos mesmos, a vigilância sanitária e os riscos 
à saúde coletiva - que estejam de posse das instituições de direito público 
ou privado, de forma informatizada ou documental, excetuadas unicamente 
aquelas informações indispensáveis a garantir o direito ao anonimato das 
pessoas assistidas. 

Em discussão. 
Em votação. (Pausa.) Aprovada. 

MOÇÃO N9 l5 

Finalmente, existem algumas moções apresentadas com o apoio de um 
conjunto de entidades, tais como, FioCruz, Sindicato dos Médicos do Piauí, 
Associação Piauiense de Medicina, Instituto Brasileiro de Defesa do Consu
midor, Grupo de Saúde, Márcio Tarradi Racha, Vereador de Campina Gran
de, Cremery, CRM-Rondônia, Antônio Rafael da Silva, Cebes, Núcleo Regio
nal de Mogi das Cruzes, Ana Maria Lipke Conselho Federal de Medicina, 
CRM-Pará, Instituto Fernandes Figueira, Centro Londrinense de Estudos 
de Saúde, Conselho Regional de Farmácias do Paraná, Núcleo de Estudos 
de Saúde Coletiva do Paraná, ANDES, Federação Brasileira de Nutrição, 
Secretaria Municipal de Saúde do Serviço Social Porto Alegre, Federação 
Nacional dos Médicos, Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, 
Abrasco, Cebes Nacional, Associação dos Sanitaristas de Alagoas, Sindicato 
dos Auxiliares Técnicos de Enfermagem, Sindicatos dos Assistentes Sociais 
do Estado do Rio de Janeiro, Núcleo de Estudos de Saúde Coletiva, Nesco, 
FioCruz Pernambuco, Associação dos Docentes da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Cebes do Distrito Federal, Sindicato dos Psicólogos do 
Distrito Federal, Associação de Saúde da Periferia de São Luís do Maranhão, 
Associação Profissional dos Enfermeiros do Maranhão, Associação Estadual, 
dos servidores da Previdência Social do Maranhão, PSDB-Minas Gerais, PCB, 
PT, Federação Nacional dos Enfermeiros, Sindicato dos Enfermeiros dos Dis-
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trito Federal, Federação Nacional dos Médicos, Sindicato dos Médicos do 
Rio de Janeiro, PDT, Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, Sindicato 
dos Nutricionistas do Distrito Federal, Departamento Nacional de Saúde e 
Previdência e Promoção Social, CUT, CRO-Pará, Secretaria Municipal de 
Saúde de Vitória-Espírito Santo, Associação dos Secretários e Dirigentes Mu
nicipais de Saúde do Rio Grande do Sul, Núcleo de Saúde Coletiva e PSDB
Paraná. 

"A Plenária Nacional de Saúde, reunida diariamente nos dias 9,10 e 
11 de maio de 1989, vem, através das entidades abaixo relacionadas, apresentar 
à Plenária final do VI Simpósio de Política Nacional de Saúde as seguintes 
considerações e moção: 

Considerando que o Brasil, apesar de ser o oitavo PIB do mundo, impõe 
ao seu povo condições vergonhosas no que diz respeito aos indicadores sociais 
de qualidade de vida; qu~ essa situação fruto de uma política econômico-social 
perversa e de uma legislação e organização do setor saúde que não atendem 
aos interesses da maioria dos brasileiros; que a nova Constituição brasileira 
contém preceitos básicos que apresentam como dever do Estado e direito 
dos cidadãos a modificação da realidade acima colocada; que a Lei Orgânica 
do SUS deverá regulamentar princípios e assegurar que os mesmos possam 
ser efetivamente aplicados; que esses preceitos, apesar de garantidos pela 
Carta Magna, vêem sendo ignorados e até violentados por certos segmentos 
da sociedade brasileira; e que há uma responsabilidade da Comissão de Saúde 
e Previdência e Assistência Social perante a Nação brasileira, particularmente 
neste momento decisivo para a abertura de perspectivas menos sombrias em 
relação às questões da área social, entendemos que a Lei Orgânica do SUS 
deverá ser absolutamente coerente com os princípios já assegurados pela 
Nova Constituição e contemplar o processo de doutrina da reforma sanitária, 
consagrado na VIII Conferência Nacional de Saúde. 

Para isso, apoiamos: os princípios, as diretrizes gerais de campo de atuação 
contidos no anteprojeto NESP-UnB, em seus arts. 1? ao 7?; os termos da 
proposta de organização e gestão do SUS, contidos nos arts. 8? ao 17, com 
exceção do art. 15, que propõe co-gestão dos hospitais universitários e de 
ensino, ressaltando o art. 8°, que inclui no SUS os serviços privados autônomos, 
além daqueles contratados pelo poder público, submetidos à lógica e às normas 
de funcionamento a serem estabelecidas pelo sus, tais como a necessidade 
de definição clara da unidade do sistema e o respeito ao princípio da descentra
lização; a necessidade de definição de medidas imediatas para o processo 
de reorganização dos órgãos, em todos os níveis de governo, contemplando 
a extinção e a fusão dos mesmos, quando for de interesse do sistema; e 
os conselhos de saúde, em seus vários níveis, com caráter permanente e delibe
rativo, além da composição partidária pelos usuários, trabalhadores de saúde 
e prestadores de serviços. (Palmas.) 

Em discussão. 
Em votação. (Pausa.) Aprovada. 
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MOÇÃO Nº 16 

Apoio à luta dos médicos residentes que buscam a regulamentação, em 
lei específica, por comissão que integre o SUS e o MEC, assegurando a 
participação da Comissão Nacional de Residência Médica e da Associação 
Nacional de Médicos Residentes. 

Em discussão. (Palmas.) 
Em votação. (Pausa.) Aprovada. 

MOÇÃO Nº 17 

A Plenária do VI Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, conside
rando a gravidade do quadro sanitário no País, considerando o descompromisso 
dos sucessivos governos em cuidar da saúde do seu povo, considerando o 
grau de desenvolvimento econômico e socíal do País, considerando os parcos 
recursos que são investidos em saúde, propõe que na Lei Orgânica do SUS 
sejam incluídos os seguintes itens: no prazo de até cinco anos, a partir da 
regulamentação da Lei Orgânica do SUS, sejam alocados ao Sistema Único 
de Saúde 8% do PIB. 

Em discussão. 
Em votação. (Pausa.) Aprovada. 

MOÇÃO N9 l8 

A Plenária do VI Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, conside
rando a dramática situação em que se encontram os Municípios e Estados 
em relação aos repasses e recursos do SUS, propõe: que, enquanto não for 
aprovada a legislação que regulamente o Sistema Único de Saúde, os repasses 
dos recursos destinados ao serviço público dos Municípios e dos Estados 
sejam aumentados substancialmente em relação à parcela destinada atual
mente, com um cronograma definido criteriosamente, sendo os mesmos regis
trados segundo os índices da inflação; que não seja utilizado o critério de 
vinculação político-partidária na destinação dos recursos, visando a não-discri
minação de quaisquer Municípios ou Estados. 

Em discussão. (Palmas.) 
Em votação. (Pausa.) Aprovada. 

MOÇÃO Nº 19 

Que os estabelecimentos de dispensação de medicamentos sejam efetiva
mente considerados e tratados como estabelecimentos de saúde e, portanto, 
submetidos à regulamentação e fiscalização quanto à concessão desse tipo 
Je serviço pelo SUS. 

Em discussão. 
Em votação. (Pausa.) Aprovada. 
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MOÇÃO N9 20 

Moção: A Plenária do VI Simpósio sobre política Nacional de Saúde, 
considerando a prioridade das fontes de financiamento por orçamento da 
seguridade social, e ainda a utilização de seus recursos em múltiplos programas 
previdenciários de saúde e assistência social, veta qualquer tentativa de vincu
lação direta, exclusiva ou parcialmente, de fontes de financiamento a progra
mas ou instituições setoriais, sob pena de fragmentação e invalidação do 
Orçamento da Seguridade Social. 

Em discussão. 
Em votação. (Pausa.) Aprovada. 

MOÇÃO N9 21 

A Plenária do VI Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, conside
rando a necessária articulação intersetorial entre as áreas de saúde e previ
dência e assistência social, recomenda a convocação, pela Comissão de Saúde, 
Previdência e Assistência Social, de um Simpósio sobre Seguridade Social, 
no qual serão discutidas as diretrizes sobre financiamento, formato institucional 
e gestão colegiada do orçamento da seguridade social, a fim de orientar a 
elaboração da Lei Orgânica da Seguridade Social. 

Em discussão. 
Com a palavra o Deputado Raimundo Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Raimundo Bezerrra) - Esta moção 
está inteiramente em sintonia com o espírito da Comissão de Saúde, Previ
dência e Assistência Social, que, em outras palavras representa a seguridade 
social. 

Teremos nos dias 16, 17 e 18 um novo Simpósio, dessa feita sobre Previ
dência. Já estamos enviando os convites para todo o Brasil, como fizemos 
em relação ao Simpósio de Saúde. Principalmente em relação ao financia
mento, que foi objeto deste Simpósio, devemos avançar um pouco mais. 
Temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias já em tramitação na Comissão 
Mista de Orçamentos. E, provavelmente, teremos nesse simpósio a comple
mentação do que foi discutido em relação a financiamento. 

Nos dias 30 e 31 de maio e 1° de junho, teremos o Simpósio Nacional 
sobre Assistência Social. Existem, no Brasil, 13 milhões de deficientes físicos 
e mentais, que, em parte, foram atendidos pela nova Constituição. Digo 
em parte porque temos de definir os parâmetros, os critérios para atender 
àquilo que a Constituição preceitua, que é dar, pelo menos, um salário mínimo 
àquele que não pode auto-sustentar-se por ser inválido. Temos de definir, 
inclusive, o conceito de invalidez, para que este direito seja assegurado. 

Por último, também quanto à assistência social, temos de elaborar uma 
verdadeira lei orgânica, porque, pela primeira vez na história deste País 
o deficiente, o inválido, é considerado como cidadão. Ele terá direito à prote-
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ção do Estado como cidadão, direito que lhe é inalienável, um direito de 
pessoa, e não de esmola. Mas esta moção já foi atendida pela nossa Comissão, 
ao programarmos estes três simpósios para este mês. 

Convido todos, Parlamentares e convidados, a comparecerem ao Simpósio 
de Previdência e ao de Assistência Social, que serão realizados nos dias 16, 
17 e 18 de maio e 30 e 31 de maio e l? de junho, respectivamente. Há 
muito trabalho, mas a Nação agradece a todos a participação e a colaboração. 

O SR. COORDENADOR-GERAL (Deputado Geraldo Alckmin Filho) 
- Em votação. (Pausa.) Aprovado. 

MOÇÃO N9 22 

A Plenária do VI Simpósio sobre Política Nacional de Saúde, conside
rando o texto constitucional nos artigos que tratam da saúde, aprova a elimina
ção, em qualquer dos textos que venham a compor os Anais deste simpósio, 
de referência ao suposto sistema único público de saúde;,, por serem termos 
que, além de não estarem previstos constitucionalmente, contradizem frontal
mente a própria Constituição. 

Em discussão. (Palmas.) 
Em votação. (Pausa.) Aprovado. 

MOÇÃO N9 23 

O SR. ELEUTÉRIO RODRIGUES NETO - Queria, de viva voz, 
pois não mandei moção por escrito, pedir fosse aprovada por este Plenário 
moção de congratulação e de apoio aos Deputados Raimundo Bezerra e 
Geraldo Alckmin e à Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social 
da Câmara dos Deputados (palmas), pela iniciativa da realização do VI 
Simpósio de Política Nacional de Saúde, cujo objetivo é discutir as questões 
que precisam ser aprovadas, nas medidas em que o Poder Executivo tem-se 
omitido de enviar os projetos, o que lhe cabe, inclusive, como prerrogativa. 
E mesmo outros setores deste Congresso não têm assumido o papel de reinví
dicar, cobrar e tomar a iniciativa de discutir o assunto. 

Minha moção é nesta direção, e gostaria que fosse aprovada por este 
Plenário. (Palmas.) 

O SR. FRANCISCO ÁL V ARO BARBOSA COSTA - Depois que 
li aquele documento, dois colegas me pediram que fosse porta-voz desta pro
posta, que é pertinente: trata-se do transplante de medula óssea. Quando 
lhes disse que estava vedado o transplante do menor e do incapaz, eles lembra
ram que, com relação à consagüinidade, o menor, para os casos de leucemia 
etc. é doador de medula óssea. Então, o adendo é no sentido de que a 
lei estabelecesse, especificamente neste caso, que o representante legal do 
menor, seu responsável, autorizasse o transplante de medula óssea, quando 
para consagüíneos menores. Essa é a proposta. (Palmas.) 
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Outro ponto que não deixei claro é que todo. o grupo entendeu que 
o doador manifesta em vida expressamente sua disposição. Se não houve 
manifestação ou comprovação da manifestação, obrigatoriamente a família 
deve manifestar-se. E nenhum diretor de hospital ou organização tem autori
dade para determinar o transplante de quem quer que seja. Portanto, um 
corpo não identificado não pode ser utilizado para transplante. Isso é o que 
foi aprovado pelo conjunto do grupo. Obrigado. (Palmas.) 

A SRA. MARLY DE CARVALHO ROMERO-(Do Distrito Sanitário 
3 - Fortaleza) - Gostaria de abordar uma questão que não foi aqui discutida, 
mas que é importante, pois tem reflexos sérios na política de saúde, pelo 
menos no Ceará e naqueles Estados onde o movimento social e os serviços 
não estão muito estruturados. Trata-se da questão dos organismos interna
cionais de cooperação com a saúde, como a OPAS, Unicef e outros. 

Citarei um exemplo bem concreto da atuação de um desses organismos 
no Estado: na última campanha de vacinação contra a poliomielite, para 
erradicar e controlar a epidemia, um desses organismos propôs que quem 
notificasse um caso da doença ganharia cem dólares. Ou ainda, toda pessoa 
que fosse encaminhada à unidade de saúde com suspeita de poliomielite teria 
assegurada uma consulta com um neurologista, pago por uma dessas institui
ções: A meu ver, essa ação não é de cooperação, mas de intervenção, e 
vai contra nossa luta pela implantação do Sistema Único dé Saúde e da Organi
zação dos Serviços de Saúde. 

Gostaria que isso ficasse registrado aqui. Posteriormente, poderíamos 
discutir com mais profundidade a atuação desses organismos nos serviços 
públicos de saúde do País, com todo o respeito que tenho pelos profissionais 
que deles participam e pela contribuição valorosa que possam dar em outros 
Estados, em serviços de saúde. (Palmas.) 

O SR. CRESCÊNCIO ANTUNES NETO - Como Presidente de um 
Sindicato da área de saúde, neste momento em que o Congresso Nacional 
discute o direito de gre'le nos serviços essenciais, gostaria de deixar registrada 
moção no sentido de que o direito de greve seja permitido e estendido à 
área de saúde, vedada apenas a paralisação dos serviços emergencíais. Mesmo 
porque a história dos movimentos grevistas na área tem registrado a seriedade 
do posicionamento de suas lideranças, que, mesmo nos momentos de maior 
calor e embate, têm compreendido a aliança entre a opinião pública e o 
movimento reivindicatório. E nunca houve, nos nossos movimentos grevistas, 
pelo menos no Rio de Janeiro, onde numerosas greves na área da saúde 
foram realizadas, uma proposta de fechamento do atendimento de emergência, 
porque, este sim, está ligado diretamente à questão da vida, o direito mais 
essencial do ser humano. 

Então, esta moção é no sentido de que o Congresso respeite o direito 
de greve na área da saúde, vedada apenas a paralisação dos serviços de atendi
mentos de urgência e emergência. (Palmas.) 
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O SR. DARCY LUCAS (Do Conselho Regional de Farmácias do Distrito 
Federal) - Companheiro, respeito profundamente a questão de greve, mas 
gostaria que os trabalhadores ficassem atentos a isso. Não quero deixar transpa
recer que sou contrário à greve, mas, quando se pretende que o Sistema 
Único de Saúde vise às necessidades do trabalhador, não podemos, também 
corno trabalhadores, deixar de atender aos nossos colegas. Então, gostaria 
que os companheiros encontrassem uma fórmula pela qual a assistência à 

•saúde do trabalhador não fosse prejudicada em hipótese alguma. 

O SR. FRANCISCO ÁLV ARO BARBOSA COSTA - Inscrevi-me 
para apoiar a proposta do Sr. Crescêncio. Fiquei surpreso com a intervenção 
do companheiro, embora o respeite. 

A greve é um direito pelo qual vínhamos batalhando há muito tempo, 
é um direito constitucional. A classe trabalhadora tem compreendido todos 
os nossos movimentos de reivindicação. Mas, por outro lado, toda paralisação 
atinge o conjunto do País e a classe trabalhadora. Por exemplo, atinge o 
conjunto da classe trabalhadora a paralisação dos transportes urbanos, dos 
bancos etc. é óbvio. Mas não pretendemos afetar os serviços de saúde da 
classe trabalhadora. Contudo, esse é o único mecanismo de que dispõe os 
trabalhadores para pleitear seus direitos. (Palmas.) 

Então, não entendo como um companh~iro, profissional de saúde, pode 
rejeitar o direito à greve na área de saúde. Ainda mais que serão mantidos 
os atendimentos de urgência e emergência, como sempre o foram. Não pode
mos aprovar algo se ainda temos dúvidas quanto ao direito de greve. 

O companheiro Crescêncio não colocou aqui a questão da greve, porque 
este direito foi conquistado por todos os trabalhadores na prática, e com 
muita luta. Não foi de graça. Então, não será agora que se dirá que não 
existe direito à greve. O que queremos enfatizar, pois a Constituição estabelece 
isso, é que se vede a paralisação dos setores essenciais, nos quais os incluímos, 
ou seja, emergência e urgência, mas que, de resto, seja garantido o direito 
de greve. (Palmas.) 

O SR. COORDENADOR-GERAL (Deputado Geraldo Alckmin Filho) 
-Tenho uma sugestão que pode ser votada por aclamação, sem necessidade 
de ser submetida a votos. É no sentido de que os vários anteprojetos sobre 
o SUS, sangue e transplantes sejam transcritos nos anais dos simpósios como 
anexos. 

Estão todos de acordo? (Palmas.) 

ENCERRAMENTO 

O SR. DEPUTADO GERALDO ALCKMIN FILHO 

Coordenador-Geral 

Antes de encerrar, queremos fazer um agradecimento muito especial 
a todos os que colaboraram com este Simpósio - e foram muitos - extensivo 
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às nossas estimadas e queridas func10nárias Maria Inês de Bessa Lins e Lourdes 
Melo Nunes de Carvalho. (Palmas.) Recebam, em nome de todos os funcio
nários, o nosso agradecimento. 

Meu abraço muito afetuoso ao nosso querido Presidente, que fará o encerra
mento, e uma saudação muito especial a todos os senhores. 

Com a palavra o Sr. Presidente, para fazer o encerramento. (Palmas.) 

O SR. DEPUTADO RAIMUNDO BEZERRA 

Presidente 

O agradecimento é da Nação. Nossa missão nesta Casa é transmitir o 
pensamento da população brasileira como um todo. E as pessoas que aqui 
compareceram trouxeram os subsídios fundamentais para que desempenhás
semos nossa missão. 

Agradecemos a todos a forma democrática, participativa, com que aqui 
permaneceram durante esses três dias. O que realizamos neste período não 
será em vão, não será perdido. Teremos, quando da análise das leis orgânicas, 
do Código Sanitário, da lei de regulamentação de transplante de sangue, 
o referencial mais importante, a fim de concluirmos nossa missão, como o 
povo brasileiro deseja e espera que façamos. 

Muito obrigado pelo comparecimento a todos os senhores, em nome 
da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. 

Damos por encerrado o Simpósio. (Palmas.) 
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ANEXOS 

PROPOSTAS DE PROJETO DE LEI ORGÂNICA DA SAÚDE 

- Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação -
CIPLAN 

- Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS 
- Ministério da Saúde 
- Núcleo de Estudos em Saúde Pública - NESP 

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI DO SANGUE 
- Núcleo de Estudos em Saúde Pública - NESP 
EM DEFESA DA SEGURIDADE SOCIAL 

- Sônia Maria Fleury Teixeira 
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COMISSÃO INTERMINISTERIAL DE PLANEJAMENTO E COORDE
NAÇÃO -CIPLAN 

PROJETO DE LEI DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
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PROJETO DE LEI N9 

Dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde no âmbito 
da seguridade social e dá outras providências. 

TÍTULO I 

Dos Fundamentos da Organização do Sistema Único de Saúde 

Art. 19 O Sistema Único de Saúde - SUS, de conformidade com os 
artigos 196 a 200 da Constituição Federal, tem como objetivo planejar e 
executar políticas que visem a eliminação e a redução do risco de doença 
e outros agravos, assegurando o acesso universal e igualitário às ações e 
aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Art. 29 A saúde, como parte da seguridade social, tem como fatores 
determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, e seus níveis 
expressam a organização social e econômica do País. 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações decorrentes 
de políticas sociais e econômicas que se destinam a garantir às pessoas e 
à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. 

CAPITULO I 

Dos Princípios e Diretrizes 

Art. 39 As ações e serviços de saúde são desenvolvidos de acordo com 
as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo, 
ainda, aos seguintes princípios: 

I - direito do indivíduo de obter informações e esclarecimentos sobre 
assuntos pertinentes à promoção, proteção e recuperação de sua saúde e 
da coletividade; 

II - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde 
e sua utilização pelo usuário; 

III - utilização do método epidemiológico como parâmetro no estabele
cimento de prioridades, na orientação programática e na alocação de recursos; 

IV - igualdade de atendimento, ressalvados os casos em que os indivíduos 
se desigualem em necessidade de assistência; 
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V - integração em nível executivo das ações ele saúde, meio ambiente 
e saneamento básico; 

VI - gratuidade dos serviços e das ações de assistência à saúde ao usuário; 
VII - conjugação da totalidade de recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; 

VIII - atendimento pleno, com atenção à integralidade psicossomática 
e social do ser humano; 

IX - capacidade de resolutividade dos serviços em todos os níveis de 
assistência; 

X - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 
física e moral; 

XI - organização dos serviços de modo a evitar a duplicidade de meios 
para fins idênticos; 

XII - participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanha
mento das ações e serviços de saúde; 

CAPÍTULO II 

Do Campo de Atuação do Sistema 

Art. 4º Compete ao Sistema Único de Saúde, além das atribuições pre
vistas no artigo 200 da Constituição Federal: 

I - assistência às pessoas por intemérdio de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde; 

II - promoção das ações de vigilância e de orientação alimentar e nutri
cional; 

Art. 59 As ações de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde 
do trabalhador incluídas nas atribuições do Sistema de acordo com o inciso 
II, do artigo 200 da Constituição Federal, ficam assim definidas: 

I - a vigilância sanitária como um conjunto de ações capazes de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação 
de serviços abrangendo: 

a) o controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacio
nem com a saúde, envolvendo todas as etapas e processos, da produção ao 
consumo; 

b) controle de prestação de serviços que se relacionam direta ou indireta
mente com a saúde; 

II - a vigilância epidemiológica como um conjunto de ações que propor
cionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 
fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com 
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle 
de doenças ou agravos; 
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III - a saúde do trabalhador como um conjunto de ações que visam 
a promoção, proteção e recuperação de sua saúde, abrangendo: 

a) estudo, pesquisa. avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais 
à saúde existentes no processo do trabalho; -

b) normatização, fiscalização e controle da produção, extração, armaze
namento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, produtos, máqui
nas e equipamentos que apresentam riscos à segurança e à saúde do traba
lhador; 

e) busca ativa e diagnóstico precoce de agravos à saúde do trabalhador 
através de exames médicos de admissão, periódicos e de demissão; 

d) avaliação do impacto que as novas tecnologias provocam à saúde; 
e) informação ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical sobre 

riscos de acidentes de trabalho, doenças profissionais e do trabalho bem como 
de resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames periódicos, 
respeitados os preceitos de ética profissional; 

f) normatização, fiscalização e controle dos serviços de segurança e saúde 
do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas; 

g) análise e aprovação de projetos de construção de locais de trabalho 
e sua inspeção antes do início de suas atividades. 

Parágrafo único. A execução das ações referidas no item III deste artigo 
dar-se-á de forma integrada no âmbito do Sistema Único de Saúde nos níveis 
federal, estadual e municipal. 

CAPÍTULO III 

Da abrangência e Organização do Sistema 

Art. 6? Integram o Sistema Único de Saúde, na forma dos artigos 198 
e 199 da Constituição Federal: 

I - as instituições públicas federais, estaduais e municipais de prestação 
de serviços de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde; 

II -- as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle 
de qualidade, pesquisa e produção de insumos, inclusive sangue e hemode
rivados, de equipamentos para a sáude bem como as de desenvolvimento 
de recursos humanos em saúde; 

III - os serviços de saúde privados executados por pessoa física ou jurí
dica contratada ou conveniada com o Poder Público. 

Art. 7? Os serviços de saúde públicos e os privados contratados ou 
conveniados serão organizados em rede única regionalizada e hierarquizada, 
que obedecerá ao princípio da descentralização, de acordo com a organização 
político-administrativa do País, tendo a mesma orientação normativa em todo 
o sistema. 

§ 1? No nível municipal o Sistema Único de Saúde deve organizar-se 
em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas 
para a cobertura total das ações de saúde à coletividade. 
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§ 29 A contratação de serviços no setor privado ocorrerá apenas quando 
a disponibilidade de serviços públicos for insuficiente para garantir a 
cobertura assistencial à saúde da população de uma determinada área,. tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

§ 39 A instalação, a ampliação e o funcionamento dos serviços que 
integram a rede única obedecerão aos requisitos, normas e parâmetros defini
dos pelo Sistema. 

§ 49 A contratação de serviços de pessoas jurídicas dar-se-á obrigato
riamente através de licitação de acordo com a legislação pertinente ou, nos 
casos de inexigibilidade de licitação, mediante convocação pública dos interes
sados. 

§ 59 As pessoas jurídicas de direito privado e as pessoas físicas que 
integram o Sistema Único de Saúde ficarão submetidas às normas adminis
trativas e técnicas do Sistema no tocante ao objeto do contrato. 

Art. 89 O Sistema Único de Saúde contará em cada nível de governo, 
com duas instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de 
Saúde. 

Parágrafo único. A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde conta
rão com a participação paritária de representantes do Governo e da sociedade 
e terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regulamento 
próprio. 

Art. 9º À Conferência de Saúde cabe a definição das políticas e estraté
gias a serem adotadas pelo Sistema Único de Saúde. 

Art. 10. Ao Conselho de Saúde cabe atuar como órgão consultivo da 
direção do Sistema Único de Saúde. 

Art. 11. Subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, funcionarão 
comissões inter-setoriais de âmbito nacional, com a participação dos Minis
térios e outros órgãos federais envolvidos e entidades da socie
dade, com a finalidade de articular as políticas e os programas que interagem 
com a saúde. 

SEÇÃO I 

Da Gestão 

Art. 12. A direção do Sistema é única, de acordo com o inciso I, do 
artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo 
polos seguintes órgãos: 

I - no âmbito da União, pelo Ministério da 
II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secre

taria de Saúde ou órgão equivalente; 
III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde 

ou órgão equivalente. : 
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TÍTULO II 

Das Competências 

CAPÍTULO I 

Das Competências Gerais e Comuns 

Art. 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exerce
rão, no âmbito de sua competência constitucional, as seguintes atribuições, 
relativas ao Sistema e em regime de responsabilidade solidária e articulação 
funcional: 

I - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da popu
lação e das condições ambientais; 

II - formulação da política e dos planos de saúde; 
III - organização e coordenação do sistema de informação em saúde 

e saneamento; 
IV - fixação de normas técnicas e padrões de qualidade que caracterizem 

a assistência; 
V -coordenação, elaboração de normas, execução e controle de medidas 

de proteção e recuperação do meio ambiente e das ações de saneamento 
básico; 

VI - participação na formulação e ordenamento da política de formação 
e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde; 

VII - realização de pesquisas e estudos na área de saúde, para fins de 
reorientação da política do setor; 

VIII - adoção de medidas especiais destinadas à preservação da saúde 
do trabalhador e das populações indígenas; 

IX - articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional 
e outras entidades representativas da sociedade para a definição e controle 
dos padrões éticos para a pesquisa, ações e serviço de saúde; 

X - definição das instâncias e mecanismos de controle e fiscalização 
inerentes ao poder de polícia sanitária; 

XI - fomento, coordenação e execução de programas e projetos estraté
gicos e de atendimento emergencial. 

CAPÍTULO II 

Das Competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

Art. 14. São atribuições da União no âmbito do Sistema: 
I - direção nacional do Sistema Único de Saúde, em consonância com 

a política nacional de saúde; 
II - formulação e avaliação da política de alimentação e nutrição; 
III - definição de normas, critérios e padrões para o controle das condi

ções e dos ambientes de trabalho. 
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IV - formulação e execução da política de segurança e saúde do traba
lhador; 

V - participação na formulação e avaliação da política nacional de sanea
mento; 

VI - estabelecimento de critérios, parâmetros e métodos para o controle 
da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso 
humanos, bem como de normas para propaganda comercial pertinente; 

VII - identificação e credenciamento dos serviços estaduais e municipais 
de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos e para 
atendimento à população; 

VIII - normatização e controle do processo de importação de insumos, 
produtos e equipamentos para saúde relativos aos setores público e privado; 

IX - celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relati
vos à saúde, saneamento e meio ambiente; 

X - formulação, avaliação, normatização e participação na execução da 
política nacional de produção de insumos e equipamentos para a saúde, em 
articulação com os demais órgãos governamentais; 

XI - apoio técnico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
para o aperfeiçoamento de sua atuação institucional; 

XII - articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exer
cício profissional, bem como com entidades representativas da sociedade para 
adoção de políticas de formação de recursos humanos na área de saúde; 

XIII - normatização da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fron
teiras, cuja execução será complementada pelos Estados, Distrito Federal 
e Municípios; 

XIV - definição de normas e mecanismos de controle, com órgãos afins, 
de agravos sobre o meio ambiente ou dele decorrentes que tenham repercussão 
na saúde humana; 

XV - normatização, coordenação e execução das ações de vigilância 
epidemiológica. 

Art. 15. São atribuições dos Estados no âmbito do Sistema: 
I - direção estadual do Sistema Único de Saúde em articulação com 

a União e os municípios; 
II - normatização supletiva, gestão, execução, controle e avaliação das 

ações e serviços de saúde; 
III - normatização supletiva, coordenação, e execução, em articulação 

com os municípios, de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica 
e de saúde do trabalhador que exijam unicidade de atuação regional; 

IV - normatização e estabelecimento de padrões e procedimentos de 
qualidade em saúde para produtos, substâncias e processos de consumo huma
no, bem como para o controle da propaganda comercial, em caráter supletivo; 

V - normatização supletiva, coordenação e execução da política estadual 
de insumos, medicamentos e equipamentos para a saúde; 
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VI - colaboração com a União na execução da vigilância sanitária de 
portos, e e 

VII - participação, junto com afins, do controle dos agravos do 
meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. 

Art. 16. São atribuições dos Municípios, no âmbito do Sistema: 
I - direção municipal do Sistema Único de Saúde em articulação com 

o Estado e com outros municípios; 
II - normatização supletiva, gestão, execução, controle e avaliação das 

ações e serviços de saúde; 
IH - normatização 

Estado, das ações e serviços 
saúde do trabalhador; 

gestão, execução, em articulação com o 
de vigilância sanitária e epidemiológica e de 

IV - normatização supletiva, coordenação e execução da política de insu
mos e equipamentos para a saúde; 

V - análise e aprovação de projetos de construção de locais de trabalho 
e autorização para funcionamento e ampliação dos mesmos; 

VI - colaboração com a União na execução da vigilância sanitária de 
portos, aeroportos e fronteiras; 

VII - fiscalização e controle, junto com orgãos afins, dos agravos ao 
meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana; e 

VIII - fiscàlização do cumprimento das normas, padrões e procedi
mentos de qualidade da saúde para produtos, substâncias e processos de 
consumo humano e de sua propaganda comercial estabelecidos pela União 
e pelo Estado. 

Parágrafo único. O Distrito Federal exerce através da Secretaria de 
Saúde ou equivalente as atribuições reservadas ao Estado e ao Município. 

TÍTULO III 

Do Planejamento e do Financiamento das Ações e Serviços 

CAPÍTULO I 

Do Planejamento 

Art. 17. O processo de planejamento e orçamentação do Sistema Único 
de Saúd'e será ascendente e contemplará o nível local até o nível federal, 
compatibilizando necessidades de diretrizes da política de saúde e disponibi
lidades de recursos nos planos dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal 
e da União. 

Parágrafo único. Os planos de saúde de que trata o caput deste artigo 
serão a base das atividades e programação de saúde da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios e seu financiamento será aprovado na lei orçamentária 
correspondente. 
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n 
Do Financiamento 

Art. 18. As ações e serviços de saúde serão financiados com recursos 
provenientes do orçamento da seguridade social, acrescidos de recursos dos 
orçamentos dos Estados, Distrito Federal e Municípios, além de recursos 
de outras fontes. 

§ 1 \' O orçamento da seguridade social destinará anualmente 30% (trinta 
por cento) dos seus recursos à saúde. 

§ 29 Fica criado, no âmbito do Ministério da Saúde, fundo de natureza 
contábil, denominado Fundo Nacional de para receber os recursos 
destinados à saúde em nível federal. 

§ 39 Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão criar fundos 
de saúde idênticos ao insiituído no parágrafo anterior. 

§ 49 Os recursos provenientes da arrecadação de sanitárias, 
taxas de registro de bens de consumo humano e de serviços serão destinados 
ao Fundo de Saúde correspondente. 

Art. 19. Os recursos destinados à saúde serão transferidos de forma 
regular ao Fundo Nacional de Saúde, segundo valores definidos no orçamento 
da seguridade social e conforme cronograma acertado entre os respectivos 
Ministérios. 

Art. 20. Dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, urna parcela se 
destinará às atividades do Ministério da Saúde e a outra será transferida 
aos Fundos Estaduais e Municipais, conforme os planos de saúde correspon
dentes. 

Art. 21. O Ministério da Saúde regulamentará os critérios de repartição 
dos recursos considerando as características epidemiológicas, populacionais 
e da organização dos serviços estaduais e municipais que 1..-v1111-1v"'·" 

o Sistema Único de Saúde. 

IV 

Dos Recursos Humanos 

I 

Da dos Profissionais 

Art. 22. A formação de recursos humanos para a saúde nos termos 
do inciso do artigo 200 da Constituição dar-se-á de forma articu-
lada entre os Ministérios da Saúde e da Educação. 

§ 1 º O trabalho articulado de que trata o 
resultar na organização do sistema de capacitação, 
nuada nos níveis de primeiro e graus de 
pós-graduação, de forma a garantir, em todo território uu.•v•v"'" 
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bilidade quantitativa e qualitativa dos recursos humanos necessários à imple
mentação do Sistema Único de Saúde. 

§ 29 A rede do Sistema Único de Saúde constitui campo de prática 
para atividades de ensino e pesquisa, obedecidos os seguintes requisitos: 

I - as atividades devem ser previamente planejadas pela instituição encar
regada das atividades de ensino ou pesquisa e articuladas com o nível de 
gerenciamento do SUS correspondente, inclusive no que se refere ao seu 
custeio; 

II - supervisão das atividades de ensino e pesquisa; 
III - no caso da pesquisa, os projetos correspondentes obedecerão as 

normas e preceitos éticos previstos na legislação; 
IV - as atividades docentes serão desenvolvidas de forma a não preju

dicar as atividades assistenciais ou criar situações perigosas ou vexatórias para 
os pacientes. 

CAPÍTULO II 

Dos Planos de Carreira 

Art. 23. Os planos de carreira a serem instituídos pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, conforme o disposto no art. 39 da Constituição 
Federal observarão os seguintes critérios: 

I -valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único 
de Saúde; 

II - incentivo à permanência nas unidades de atendimento do Sistema 
Único de Saúde, visando, sobretudo, à interiorização; 

III - ascenção na carreira através de sistema de mérito e programas 
de capacitação permanente. 

TÍTULO V 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 24. Fica criado o serviço civil obrigatório para os profissionais 
da área de saúde a ser posteriormente regulamentado pelo Poder Executivo. 

Art. 25. Ficam vedadas as contratações de profissionais de saúde em 
regime de tempo parcial. 

Parágrafo único. O regime de tempo integral não obriga ao exercício 
profissional em um único estabelecimento do Sistema. 

Art. 26. É vedado o exercício de cargo ou função de direção ou chefia 
em órgãos públicos da rede do Sistema Único de Saúde a proprietários, admi
nistradores ou dirigentes de instituições e serviços de saúde, contratados ou 
conveniados pelo poder público. 

Art. 27. Os serviços de saúde privados exercidos por pessoa física ou 
jurídica obedecem à regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único 
de Saúde, nos termos do artigo 197 da Constituição Federal. 
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Art. 28. Os Hospitais Universitários pertencentes ao Ministério da Edu
cação integram o Sistema Único de Saúde. 

Parágrafo único. Os Ministérios da Saúde e da Educação disporão sobre 
sua gestão, mediante normas específicas. 

Art. 29. Os órgãos do Ministério do Trabalho que desenvolvem ações 
de segurança e saúde do trabalhador integram o Sistema Único de Saúde 
no nível governamental correspondente e darão o suporte técnico necessário 
ao seu desenvolvimento, especialmente, aquelas previstas no artigo 59 desta 
lei. 

Art. 30. Para atender ao disposto no artigo 7° desta lei, a instalação 
e o funcionamento de serviço de saúde integrante do Sistema Único de Saúde 
obedecerão aos respectivos planos estaduais de expansão e adequação das 
redes de serviços. 

Art. 31. Fica o Poder Executivo autorizado a: 
I - incorporar ao Ministério da Saúde as entidades, órgãos e serviços 

federais que tenham por objetivo ações e serviços de saúde à populaÇão civil; 
II - exting-uir entidades, órgãos e serviços federais cujas estruturas, ativi

dades e competência sejam transferidos a Estados e Municípios; 
III - transferir bens móveis e imóveis dos órgãos e entidades extintos 

ou incorporados. 
§ 19 Os processos de extinção, transferência e incorporação referidos 

neste artigo, serão realizados de modo a que se evite a interrupção ou suspensão 
das ações e serviços de saúde prestados à população. 

§ 29 O pessoal dos órgãos extintos na forma deste artigo será conside
rado à disposição da direção do Sistema Único de Saúde que receber os 
respectivos serviços, sem prejuízo de seus atuais direitos e vantagens. 

§ 39 O patrimônio dos órgãos, entidades e serviços de que trata este 
artigo, será transferido aos Estados e Municípios, obedecida a legislação perti
nente. 

§ 49 Os recursos financeiros de manutenção dos órgãos, entidades e 
serviços de que trata este artigo serão definidos nos planos de saúde corres
pondentes. 

§ 59 O Ministério da Saúde administrará os estabelecimentos hospita
lares de propriedade da União que forem considerados centros nacionais 
de referência observando-se, quanto aos demais, as disposições dos parágrafos 
anteriores. 

Art. 32. A regulamentação da presente lei disporá sobre mecanismos 
de acompanhamento, controle e avaliação das programações físicas e finan
ceiras e dos planos de saúde do Sistema; 

Art. 33. É vedada a participação, direta ou indireta, de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo a efetivada através 
de: 

I -organismos do sistema das Nações Unidas; 
II - entidades de cooperação técnica inter-governamental; 
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III - doações de entidades não governamentais, preferencialmente 
vés da Organização das Nações Unidas; 

IV - empréstimos, na forma da legislação pertinente. 
Parágrafo único. Em qualquer caso, é obrigatória a autorização prévia 

do Ministério da Saúde, ouvido o Conselho Nacional de Saúde e ficando 
o controle das atividades a cargo da direção do Sistema. 

Art. 34. As disposições dos Convênios do Sistema Unificado e Descen
tralizado de Saúde, celebrados entre a União, os Estados e o Distrito Federal, 
terão sua eficácia suspensa na medida em que for implantada a estrutura 
do sistema nesta lei. 

Art. 35. O Pod0r Executivo regulamentará esta lei até 90 (noventa) 
dias após sua 

Art. 36. Ficam revogadas a Lei de n9 6.229, de 17-7-75, a Lei n9 2.312, 
de e demais disposições em contrário. 

Art. 37. Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias contados da data 
de sua publicação. 
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ANTEPROJETO DE LEI ORGÂNICA DA SAÚDE 

(Este texto foi discutido na reunião do Conselho Nacional de Secretários 
dç Saúde - CONASS, em 9 e 10-3-89, e incorporou conteúdos da proposta 
NESPE/UnB e sugestões de outras fontes) 

LEI N9 ,DE DE DE 1989. 

Estabelece normas gerais de proteção e defesa da saúde, define 
o Sistema Nacional de Saúde e dispõe sobre a organização e o funciona
mento do Sistema Único e Descentralizado de Saúde (Suds). 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 19 Esta lei estabelece normas gerais de proteção e defesa da saúde, 
individual e coletiva, e de organização e funcionamento do Sistema Único 
e Descentralizado de Saúde (Suds), que efetivará a política de saúde e exercerá, 
no âmbito do Sistema Nacional de Saúde, a regulamentação, fiscalização 
e controle de ações e serviços de saúde. 

Parágrafo único. As disposições desta lei regem, em todo território 
nacional, as ações e os serviços de promoção, proteção e recuperação da 
saúde executados, isolada ou conjuntamente, e em caráter permanente ou 
eventual, por órgãos e pesso~ jurídicas de direito público, por pessoas jurídicas 
de direito privado e por pessoas físicas. 

DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE 

Art. 29 O complexo de ações e serviços de saúde desenvolvidos pelos 
poderes públicos e pela iniciativa privada, visando ao cumprimento do estabe
lecido no a1t. 19 , constitui o Sistema Nacional de Saúde. 

§ 19 Para efeito do disposto neste artigo, a saúde é considerada expres
são da organização social e econômica, tendo como fatores determinantes 
e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, 
o meio ambiente, o trabalho, a renda, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais. 
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§ 29 Em decorrência do enunciado no § 19 , incluem-se, também, no 
âmbito do Sistema Nacional de Saúde, pela sua relevância sanitária, ações 
motivadas por políticas sociais e econômicas que se destinam a garantir ao 
indivíduo e à coletiva condições de bem-estar físico, mental e social. 

Art. 3º O Sistema Nacional de Saúde abrange o Sistema Único e Des
centralizado (Suds) e a rede privada de assistência à saúde, e a sua normatização 
geral compete ao Ministério da ... 

Parágrafo único. As ações e os serviços desenvolvidos pelos SUDS e 
pela iniciativa privada são considerados de relevância pública, implicando 
co-participação do Estado, do indivíduo e da sociedade na formulação de 
objetivos da política de saúde e na obtenção e preservação de resultados 
qualitativos para o bem comum. 

PRINCÍPIOS GERAIS DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE 

Art. 49 Os poderes públicos e o setor privado observarão, nas ações 
e serviços de saúde que desenvolvem, os seguintes princípios gerais: 

I - a saúde individual e coletiva é um bem jurídico protegido pelo Estado, 
que por ela cabe velar, e um direito humano fundamental, cujo exercício 
autônomo pelo indivíduo ele deve garantir, sem discriminação de qualquer 
natureza ou origem; 

II - todo indivíduo tem o direito de obter informações e esclarecimentos 
adequados sobre assuntos pertinentes à promoção, proteção e recuperação 
de sua saúde e da coletividade; 

lH - os serviços de saúde devem ser de qualidade idônea e a sua prestação 
ao usuário se fará com prevalência da ética sobre a técnica; 

IV - as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado são 
responsáveis, objetivamente, pelos danos que seus.agentes causarem ao indiví
duo ou à coletividade; e 

V - os agentes públicos e privados têm o dever de comunicar às autori
dades competentes as irregularidades ou deficiências, de que tenham conheci
mento direto ou indireto, apresentadas por serviços públicos ou privados 
que realizam atividades ligadas ao bem-estar físico, mental e social do indi
víduo. 

DO SISTEMA ÚNICO E DESCENTRALIZADO DE SAÚDE (SUDS) 

Art. 5° O Sistema Único e Descentralizado de Saúde (SUDS), integrado 
no campo da seguridade social, é formado pelas ações e serviços de saúde 
desenvolvidos por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e munici
pais, da Administração Direta e Indireta, com a participação complementar 
do setor privado, sempre que necessário. 

§ 19 Consideram-se, também, serviços e ações de saúde, para efeito 
de avaliação e atuação do SUDS, aqueles de que trata o art. 2º e seus pará
grafos. 
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§ 29 As entidades da Administração Indireta que atuam na área de 
saúde se vincularão, conforme a esfera estatal a que pertençam, ao Ministério 
da ... ou à Secretaria de saúde estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
e suas atividades se integrarão no plano de saúde da respectiva esfera de 
governo, mediante projeto específico. 

§ 39 As atividades de assistência à saúde a cargo dos hospitais universi
tários oficiais se integrarão no plano de saúde estadual ou do Distrito Federal, 
conforme o caso, vinculando-se, para esse fim, a entidade interessada à Secre
taria de Saúde da esfera de governo em que está situada, mediante convênio 
que terá por objeto a realização de atividades constantes de projeto específico 
ou o estabelecimento de regime de co-gestão administrativa. 

Art. 69 Preservada a autonomia e a competência legislativa de cada 
esfera de governo, a descentralização político-administrativa das ações e servi
ços de saúde visará sempre à extensão e eficácia da cobertura do atendimento 
à população, à ampliação do controle social sobre a qualidade desse atendi
mento e à identificação e constante aperfeiçoamento dos instrumentos de 
proteção e defesa da saúde do indivíduo e da coletividade. 

DIRETRIZES E BASES DO SUDS 

Art. 79 O Sistema Único de Descentralizado de Saúde (SUDS) se orga
nizará e funcionará de acordo com as seguintes diretrizes e bases: 

I - Diretrizes: 
1. universalidade de acesso do indivíduo aos serviços de saúde em todos 

os níveis de atenção; 
2. igualdade de antendimento, com tratamento diferenciado na medida 

em que os indivíduos se desigualam em necessidade de assistência; 
3. atendimento pleno ao indivíduo, significando atenção à sua integra

lidade psico-somática e social; 
4. resolutividade dos serviços em todos os níveis de assistência, sem 

ferir a autonomia do indivíduo na defesa de sua integridade física e moral; 
5. racionalidade de organização dos serviços, vedada a duplicação de 

meios para fins idênticos ou equivalentes; 
6. valorização do método epidemiológico como critério para o estabele

cimento de prioridades, alocação de recursos e orientação programática; e 
7. participação da população na formulação, fiscalização e acompanha

mento das ações e serviços de saúcje. 
II-Bases: 
1. Conjugação da totalidade dos recursos físicos, materiais e humanos 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação 
de serviços de assistência à saúde da população e de informações quanto 
ao potencial desses serviços e à sua utilização adequada pelo usuário; 

2. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada 
esfera de governo e ênfase na municipalização crescente dos serviços; 
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3. Gratuidade dos serviços prestados, vedada a cobrança de despesa 
complementar ou adicional sob qualquer título; 

4. Planejamento da rede de serviços com base na regionalização e hierar
quização do atendimento, na referência e contra-referência de dados, informa
ções e encaminhamento e no funcionamento dos distritos de saúde; 

5. Intercâmbio de informações e experiências referentes ao SUDS, vi
sando ao seu aprimoramento, à efetivação do federalismo cooperativo e ao 
fortalecimento das relações dos Estados com os Municípios; 

6. Cooperação técnica e financeira da União e dos Estados na prestação 
de serviços de saúde a cargo dos Município_s; 

7. Obrigatoriedade de o poder público apoiar materialmente as inicia
tivas da comunidade consistentes na criação e consolidação de instrumentos 
populares de defesa do usuário de serviços de saúde; e 

8. Preservação do trabalho integrado e harmonioso dos profissionais 
que atuam na área de saúde, impedindo-se a hegemonia de uma profissão 
sobre outra. 

DO CAMPO DE ATUAÇÃO DO SUDS 

Art. 8? Dentro de sua atribuição primordial de regulamentação, fiscali
zação, controle e execução das ações e serviços de saúde, em consonância 
com a política nacional de saúde, compete ao Sistema Único e Descentralizado 
de Saúde (SUDS): 

I - a assistência à saúde; 
II - a identificação e o controle dos fatores determinantes e condicio

nantes da saúde individual e coletiva, mediante, especialmente, ações refe
rentes a: 

a) vigilância sanitária; 
b) vigilância epidemiológica; 
e) saúde do trabalhador; 
d) saúde da mulher; e 
e) saúde da criança. 
III - a promoção nutricional, abrangendo a vigilância e orientação ali

mentar e nutricional; 
IV - a participação na formulação da política e na execução das ações 

de saneamento básico; 
V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido 

o~tr~~~; ' 
VI - a participação na produção de medicamentos, equipamentos, imu

nobiológicos, hemoderivados e outros insumos de interesse para a saúde; 
VII - a participação na formação de recursos humanos em saúde, com 

ênfase na preparação humanística do profissional; 
VIII - a pesquisa tecnológica, visando à criação de tecnologias apro

priadas às necessidades da assistência à saúde; 
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IX - o controle das condições e os requisitos que facilitem a remoção 
de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa 
e tratamento; e 

X - o controle das condições e os requisitos que facilitem a coleta, o 
processamento e a transfusão de sangue e seus derivados. 

§ 1? Nos assuntos dos incisos IX e X é ve.dado qualquer tipo ou forma 
de comercialização. 

§ 2? A vigilância sanitária é o 'conjunto de ações capazes de diminuir, 
eliminar ou· previnir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e circúlação de bens e da prestação 
de serviços. 

§ 3? A vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que propor
cionam a informação indispensável para o conhecimento, detecção ou preven
ção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, 
individual ou coletiva. 

§ 4\' A atenção à saúde do trabalhador compreende, além das ações 
gerais previstas nesta lei, as seguintes ações específicas: 

1. avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes 
no trabalho; 

2. · controle da produção, extração, armazenamento, transporte e distri
buição de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que possam apre
sentar riscos à saúde; 

3. pesquisa e diagnóstico precoce de agravos à saúde, mediante exames 
médicos na admissão, durante a relação de emprego e por ocasião da dispensa; 

4. avaliação do impacto que as novas tecnologias provocam na saúde; 
e 

·· 5. informação ao trabalhador e seu representante sobre os resultados 
das'fiscalizações, das avaliações ambientais e dos exames médicos, respeitados 
os preceitos da ética profissional. 

§ 5° A promoção nutricional do indivíduo e da coletividade abrange 
a vigilância alimentar e nutricional, o pl'anejamento e a execução de programas 
e ações específicas de nutrição, bem como a participação na formulação de 
políticas públicas relativas à produção, ao abastecimento e ao consumo de 
alimentos. 

DA ORGANIZAÇÃO DO SUDS 

Art. 9° A direção do SUDS é única em cada esfera de governo, de 
forma a impedir superposição ou duplicidade de ações e responsabilidades. 

§ 19 Na esfera federal, a direção do SUDS é exercida pelo Governo 
Federal por meio do Ministério da ... 

§ 2? Na esfera estadual e do Distrito Federal a direção do SUDS é 
exercida pelo Governo do Estado ou do Distrito Federal, por meio da respec
tiva Secretaria da Saúde ou equivalente. 
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§ 39 Na esfera municipal, a direção do SUDS é exercida pela Prefeitura 
Municipal, por meio da Secretaria da Saúde ou equivalente. 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 10. As atribuições fixadas no art. 89 serão exercidas pela União, 
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios nos limites de seus 
respectivos territórios, segundo a competência de cada esfera de governo 
e o disposto nesta lei. 

Art. 11. Para o cumprimento do disposto nos arts. 10, 12 e 13 são 
reconhecidos à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
os poderes administrativos originários para tratar, automaticamente, dos se
guintes assuntos: 

I - o exercício de atividade que, limitando ou disciplinando direito, 
interesse ou liberdade, regule a prática de ato ou abstenção de fato em razão 
de interesse público concernente à saúde individual e coletiva; 

II - a definição das instâncias e mecanismos de controle e fiscalização 
inerente ao poder de polícia sanitária referida no inciso I; 

III - criação e organização do respectivo Conselho de Saúde, com a 
tríplice função de instância participante da formulação de medidas e ações 
de interesse coletivo na área da saúde de instrumento de corregedoria adminis
trativa e de órgão consultivo da direção institucional do SUDS; e 

IV - criação e administração do respectivo Fundo de Saúde. 
Parágrafo único. Subordinadas ao conselho de saúde da esfera federal 

funcionarão comissões intersetoriais de âmbito nacional, com participação 
dos Ministérios e órgãos federais envolvidos e de representantes de entidades 
da sociedade civil, com a finalidade de articular as políticas e os programas 
que interagem com a saúde individual e coletiva, principalmente nas áreas 
de: 

1 - alimentação e nutrição; 
2 - saneamento e meio ambiente; 
3 -vigilância sanitária; 
4 - vigilância epidemiológica; 
5 - saúde do trabalhador; 
6 - saúde da pessoa deficiente; 
7 - recursos humanos; e 
8 - ciência e _tecnologia em saúde. 
Art. 12. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exerce

rão, no âmbito de sua atuação e em regime de responsabilidade solidária 
e articulação funcional, as seguintes atribuições: 

I - formulação da política de saúde; 
II - elaboração de planos de saúde política e operativamente compati

bilizados; 
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III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da· 
população relacionado com o desempenho das ações de saúde; 

IV - organização e coordenação do sistema de informação em saúde, 
visando, especialmente, à verificação da relação entre os gastos com a prestação 
de assistência e o nível de saúde individual e coletivo; 

V - fixação de normas técnicas e padrões que caracterizem a terapêutica 
adequada e definam, com o auxílio dos organismos e entidades comunitárias, 
a qualidade do serviço; 

VI - participação na coordenação, normatização, execução e controle 
de medidas de recuperação e proteção do meio ambiente e de ações referentes 
ao saneamento básico; 

VII - elaboração e atualização periódica do plano de saúde, em termos 
de prioridades estratégicas nacionais, estaduais e municipais; 

VIII - formulação e execução da política de formação e desenvolvimento 
de recursos humanos para a saúde; 

IX - elaboração e atualização da proposta orçamentária do SUDS; 
X - criação de mecanismos adequados de controle da aplicação de recur

sos e cumprimento das metas constantes dos planos de saúde; 
XI - pesquisa e estudo de efeitos perversos de natureza psicológica 

e social na área de saúde, para fins de reorientação da política de saúde; 
XII - fixação de regras e instrumentos de defesa do usuário dos serviços 

de saúde; e 
XIII - adoção de medidas especiais destinadas à preservação da saúde 

das populações indígenas. 
Art. 13. Além da competência comum estabelecida no art. 12, são atri

buições de cada esfera de governo, no âmbito de sua atuação: 
I-Da União: 
a) a coordenação nacional do SUDS, em consonância com a política 

nacional de saúde e em articulação com os Estados e o Distrito Federal; 
b) a promoção e coordenação de programas e projetos estratégicos e 

de atendimento emergencial; 
e) a formulação e a execução da política de alimentação e nutrição em 

conjunto com as demais instituições públicas afins; 
d) a definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições 

e dos ambientes de trabalho; 
e) a participação na formulação e execução da política nacional de sanea

mento, em articulação com as demais instituições públicas afins; 
f) o estabelecimento, em articulação com os Estados, de critérios e proce

dimentos para controle de qualidade dos produtos, substâncias e serviços 
de consumo e uso humanos, bem como para normatização da propaganda 
comercial pertinente; 

g) a identificação dos serviços estaduais e municiapis de referência nacio
nal para o estabelecimento de padrões técnicos e para o atendimento à popu
lação; 
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h) o controle, em articulação com os Estados, do processo de importação 
de insumos, produtos e equipamentos para saúde, relativos aos setores público 
e privado; 

i) a celebração, como partícipe ou interveniente, de acordos, protocolos 
e convênios internacionais relativos a saúde, saneamento e meio ambiente; 

j) a formulação e execução da política nacional de insumos e equipa
mentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais; 

l) o apoio técnico aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
para o aperfeiçoamento de sua atuação institucional; 

m) a normatização genérica das relações entre as esferas de governo 
e o setor privado de prestação de serviços de saúde; 

n) a efetuação de transferência de recursos financeiros devidos aos Esta
dos e ao Distrito Federal, de acordo com os critérios definidos por esta lei 
e segundo os valores estabelecidos na Lei Orçamentária; 

o) a articulação com os órgãos educacionais e os de fiscalização do exer
cício profissional bem como entidades da sociedade civil, para adoção de 
currículos mínimos dos cursos de graduação na área de saúde que sejam 
compatíveis com as exigências de uma formação profissional cientificamente 
adequada e eticamente responsável; e 

p) a normatização da vigilância sanitária de portos, aeroportos e frontei
ras, cuja execução caberá aos Estados e Municípios e, supletivamente, à 
União. 

II- Do Estado: 

a) a coordenação do SUDS, em articulação com a União e os Municípios; 
b) a gestão, execução, controle e avaliação das ações e serviços de saúde; 
e) o fomento, a coordenação e a execução dos programas e projetos 

estratégicos e de atendimento emergencial; 
d) a coordenação e execução, em articulação com os Municípios, de 

ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica que exijam unici
dade de atuação regional; 

e) a coordenação das ações de controle e avaliação das condições e dos 
ambientes de trabalho; 

f) a normatização, coordenação e execução da política nacional de insu
mos e equipamentos para a saúde; 

g) a efetuação de transferência de recursos devidos aos Municípios; e 
h) a celebração, gestão, controle e avaliação de convênios e contratos, 

de abrangência intermunicipal ou regional, com entidades do setor privado. 

III - Do Município: 

a) a coordenação do SUDS, em articulação com o Estado e com os 
Municípios da região; 
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b) a gestão, execução, controle e avaliação dos programas e projetos 
estratégicos e de atendimento emergencial; 

e) a normatização, gestão, execução, controle e avaliação das ações e 
serviços de saúde; 

d) a normatização, gestão, execução, controle e avaliação das ações refe
rentes às condições e aos ambientes de trabalho; 

e) a coordenação e execução das ações e serviços de vigilância sanitária 
e de vigilância epidemiológica; 

f) a normatização, coordenação e execução da política de insumos e 
equipamentos para a saúde; 

g) a formação de consórcios administrativos intermunicipais, sob critério 
de configuração dos distritos de saúde; 

h) a celebração, gestão, controle e avaliação da execução de convênios 
e contrato, com abrangência municipal, com entidades do setor privado; e 

i) autorização para instalação, funcionamento e ampliação de serviços 
de saúde, públicos ou privados. 

Parágrafo único. O Distrito Federal eAercerá, por meio da Secretaria 
de Saúde ou equivalente, as atribuições reservadas ao Estado e ao Município. 

DO CONTROLE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Art. 14. Sem prejuízo do controle externo da execução orçamentária, 
destinado à verificação da probidade da administração e da legalidade da 
aplicação dos recursos públicos, as esferas de governo estabelecerão instru
mentos e procedimentos eficazes de controle interno, compreendo: 

I - a legalidade dos atos de que resultem a realização de despesas e 
a criação ou extinção de direitos e obrigações; 

II - a fidelidade funcional dos agentes da administração responsável por 
bens e valores; e 

III - o cumprimento dos programas de trabalho, expresso em termos 
econômico-financeiros e de efetiva prestação de serviços ou realização de 
obras. 

DO SETOR PRIVADO 

Art. 15. O setor privado de assistência à saúde é formado pelas pessoas 
físicas e pessoas jurídicas de direito privado que atuam, por iniciativa própria, 
no campo da saúde ou participam, de forma complementar, mediante convênio 
ou contrato de direito público, do Sistema Único e Descentralizado de Saúde 
(SUDS). 

§ 19 Independentemente da sua participação no SUDS, as pessoas jurí· 
dicas de direito privado e as pessoas físicas ficam sujeitas à normatividade 
genérica do Sistema. 

§ 29 É vedada- a destinação de recursos públicos para auxílios e subven
ções às instituições privadas com fins lucrativos, inclusive às entidades ou 
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sistemas de assistência à saúde privativos de funcionários, servidores ou empre
gados da Administração Direta e Indireta ou de organismos paraestatais. 

§ 3° A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social 
não poderá contratar com o Poder Público, nem dele receber benefícios ou 
incentivos fiscais e creditícios. 

§ 49 A organização dos serviços médicos privados em cooperativas, em
presas e seguros-saúde obedecerá às normas estabelecidas. pelo Ministério 
da ... que garantam o direito do usuário ao atendimento integral e contínuo 
pelos serviços contratados. 

DA PARTICIPAÇÃO COMPLEMENTAR DO 
SETOR PRIVADO NO SUDS 

Art. 16. Quando a disponibilidade de serviços públicos for insuficiente 
para garantir a plena cobertura assistencial à saúde da população de uma 
determinada área, o SUDS poderá recorrer aos serviços disponíveis no setor 
privado, tendo preferência as entidades filantrópicas, as sem fins lucrativos 
e os hospitais universitários. 

Parágrafo único. No tocante a ações de saúde e atividades de pesquisa, 
educação continuada, consultoria técnico-científica e outras não incluídas no 
campo da assistência à saúde, o Poder Público somente poderá recorrer aos 
serviços de entidades do setor privado, ainda que filantrópicos ou sem fins 
lucrativos, depois de esgotada, no âmbito da Administração Direta e Indireta, 
a disponibilidade para a prestação dos serviços desejados. 

Art. 17. A participação complementar do setor privado no SUDS se 
dará sob a forma de convênio ou de contrato de direito público. 

§ 19 O convênio terá por objeto: 
1 - a realização de atividades constantes de projeto específico elaborado 

em conformidade com as normas do SUDS e cuja aprovação, nas instâncias 
do Sistema, ficará condicionada à integração do projeto nos planos de saúde 
pertinentes; ou 

2 - o estabelecimento de regime de co-gestão administrativa, mediante 
a constituição de um colegiado de administração comum com atribuições 
de planejamento, orçamentação e acompanhamento do desempenho de ativi
dades. 

§ 29 Na aquisição de serviços de pessoas jurídicas de fins lucrativos 
será obrigatória a adoção de contrato de direito público, precedido de licitação, 
na forma da lei, ou de convocação pública dos interessados, nos casos de 
inexigibilidade de licitação. 

Art. 18. Somente em caráter excepcional poderão ser contratados servi
ços de pessoa física. 

Parágrafo único. Aplica-se à hipótese deste artigo o disposto no § 29 
do art. 17. 
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Art. 19. A fim de possibilitar adequação do preço dos serviços às dife
rentes realidades locais de custo de mercado, o Ministério da ... definirá a 
remuneração dos serviços em articulação com as Secretarias Estaduais de 
Saúde. 

Art. 20. No exame de pedidos de financiamento, incentivo fiscal ou 
creditício, ou outra vantagem financeira, formulados pelo setor privado, a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios obrigatoriamente levarão 
em conta a eventual ocorrência de duplicação de meios para atingir objetivos 
realizáveis pelo SUDS e se certificarão da impossibilidade de expansão da 
rede de serviços públicos. 

Parágrafo único. As entidades filantrópicas, as sem fins lucrativos e 
os hospitais universitários privados têm preferência sobre as entidades lucra
tivas na obtenção da ajuda prevista neste artigo. 

Art. 21. Sem prejuízo do disposto no§ 19 do art. 15, as pessoas jurídicas 
de direito privado e as pessoas físicas que participarem do SUDS ficarão 
submetidas às normas administrativas e técnicas do Sistema, no tocante ao 
objeto do convênio ou do contrato. 

Art. 22. No caso de iminente perigo público, a autoridade federal, esta
dual ou municipal dirigente do SUDS poderá usar de propriedade particular, 
mediante requisição de bens e serviços essenciais ao atendimento de necessi· 
dades coletivas urgentes e transitórias, assegurada ao proprietário indenização 
ulterior, se houver dano. 

Art. 23. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo através de organismos 
internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades 
intergovernamentais de cooperação técnica, de empréstimos e doações. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, são obrigatórias a autorização pré
via do Ministério da ... , ouvido o conselho de saúde federal, e a subordinação 
das atividades de colaboração ao controle da direção estadual ou municipal 
do SUDS e respectivo conselho de saúde. 

DOS 

Art. 24. A ordenação da formação de recursos humanos na área de 
saúde será realizada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo 
de modo a se cumprirem os seguintes objetivos: 

I - organização de um sistema de formação e capacitação de pessoal 
em cursos de nível de ensino fundamental, médio, superior e de pós-graduação 
e mediante programas de capacitação permanente; 

II - instituição de planos de carreira para os servidores públicos que 
atuam na área; e 

III -fixação de pisos nacionais de salário para cada categoria profissional, 
sem prejuízo da adoção, pelos Estados e Municípios, de remuneração comple
mentar para atender a peculiaridades regionais. 
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umco. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios conce
derão prioridade à organização de cursos técnicos do nível de segundo grau 
de ensino para atender à formação de recursos humanos em qualidade e 
quantidade desejáveis. 

Art. 25. Os planos de carreira para os servidores públicos da área de 
saúde observarão os seguintes princípios: 

I - prevalência do mérito para o ingresso e ascensão na carreira; 
II - aperfeiçoamento profissional e funcional mediante programas de 

educação continuada, formação de especialistas e treinamento em serviço; 
III - de cargos em comissão e funções gratificadas preferen-

temente por servidor efetivo de carreira; 
IV - equivalência entre as categorias profissionais integrantes dos planos 

de carreira e as aprovadas pelos sistemas de ensino; 
V - valorização da dedicação exclusiva ao serviço público; e 
VI - incentivo à permanência do servidor nas unidades do SUDS. 
Parágrafo único. Na efetivação dos planos de carreira o Poder Público 

contemplará, necessariamente, para fins de adequação funcional e flexibilidade 
de remuneração: 

1 - as peculiaridades regionais decorrentes do desenvolvimento sócio-e
conômico, do nível de vida, da densidade demográfica, de distâncias geográ
ficas etc; 

2 - as JJ.eculiaridades do exercício profissional decorrentes de responsa
bilidades e riscos oriundos do contato intenso e continuado com clientelas 
portadoras de patologias de caráter especial; e 

3 - o desempenho das metas e prioridades do SUDS. 
Art. 26. A rede de serviços públicos constituirá campo de aplicação 

para o ensino e a pesquisa em saúde. 

DO FINANCIAMENTO 
Art. 27. O SUDS é financiado, nos termos dos artigos 195 e 198 da 

Constituição, por recursos do Orçamento da Seguridade Social, acrescidos 
de recursos dos Orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, além dos recursos de outras fontes. 

Parágrafo único. O Orçamento da Seguridade Social destinará, no míni
mo, trinta por cento da sua receita ao SUDS. 

Art. 28. Em cada esfera de governo haverá um Fundo de Saúde, que 
ficará sujeito ao controle do conselho de saúde da respectiva entidade estadual. 

§ lº O Fundo de Saúde da esfera federal será administrado pelo Minis
tério da ... de constituído de recursos provenientes do Orçamento da Seguri
dade Social, de outros recursos do Orçamento da União e de recursos de 
outras fontes. 

§ 2º O Fundo de Saúde da esfera estadual será administrado pelo Secre
tário Estadual de Saúde e constituído de recursos provenientes das transfe
rências do Fundo federal, do Orçamento do Estado e de outras fontes. 

228 



§ 3° O fundo de :-.aúde da estera municipal será administrado pelo Secre-
tário Municipal de Saúde e constituído de recursos das transfe-
rências do Fundo estadual, do Orçamento da Prefeitura e de outras 
fontes. 

§ 4° As receitas provenientes de aplicações financeiras dos recursos dos 
fundos de saúde referidos nos §§ 19 , 29 e 39 não serão computadas no percentual 
de que trata o parágrafo único do art. 27 e serão aplicadas exclusivamente 
em investimentos. 

Art. 29. Os recursos do Orçamento da Seguridade Social alocados aos 
SUDS serão transferidos de forma regular ao Fundo federal, conforme valores 
definidos pelo Conselho Superior de Seguridade Social e aprovados pela lei 
de diretrizes orçamentárias. 

Art. 30. Os recursos do Fundo de Saúde da União serão transferidos 
aos Fundos estaduais e destes aos Fundos municipais, de forma regular, de 
acordo com os valores e cronogramas definidos pelo Conselho de Saúde da 
União e dos Estados e aprovados lei de diretrizes orçamentárias. 

Parágrafo único. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos 
aos Estados, e destes aos Municípios, será demonstrada, nos de saúde 
elaborados pelas esferas estadual e municipal, a combinação dos seguintes 
critérios: 

1. perfil demográfico da região a ser 
2. perfil epidemiológico da população, incluindo a indicação do grau 

de aceitação popular da assistência oferecida SUDS; 
3. características quantitativas e da rede na 
4. provisão do plano qüinqüenal de investimento da 
5. desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; 
6. nível de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e muni

cipais; 
7. correlação entre os dispêndios com assistência à saúde e a efetiva 

promoção, preservação e recuperação da saúde individua! e e 
8. prioridades definidas nos de saúde. 
Art. 31. O processo de e orçamento, no âmbito do SUDS, 

será ascendente, da instância local até o nível compatibi-
lizando necessidades, definições e de recursos. 

Art. 32. Do orçamento total do SUDS nas três esferas de governo 
será destinado pelo menos 1 % (um por para o financiamento de ativida-
des, programas e de de previstos 
nos arts.-24 e 25. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 33. Em decorrência da das 
ações e serviços de saúde, o Poder Executivo promoverá, por ato próprio, 
a extinção de entidades, orgãos e serviços atividades devem 
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ser integralmente assumidas pelos Estados e Municípios nos termos desta 
lei. 

Parágrafo único. Preservados os direitos e vantagens funcionais dos ser
vidores, inclusive o direito de opção por relotação em outro órgão da Adminis
tração Federal, a União transferirá para os Estados e Municípios, com os 
respectivos patrimônio e recursos humanos, materiais e financeiros, os órgãos, 
entidades e serviços de que trata este artigo. 

Art. 34. As entidades, órgãos e serviços federais que tenham por obje
tivo exclusivo ou principal a assistência à saúde, e cujas atividades continuarão 
sob responsabilidade da serão incorporadas no Ministério da ... que, 
para esse fim, promoverá a adequação de sua estrutura básica. 

Art. 35. O processo de extinção, transferência e incorporação referido 
nos arts. 33 e 34 será realizado de modo a que se evite a interrupção ou 
suspensão das ações e serviços de saúde prestados à população. 

Art. 36. Os orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios consignarão anualmente pelo menos dez por cento dos recur
sos do respectivo Tesouro para o setor saúde. 

Art. 37. Os recursos dos SUDS destinados a órgãos da Administração 
Direta e entidades da Administração Indireta não poderão ser administrados 
por Fundações não instituídas pelo Poder Público e outras entidade de direito 
privado. 

Art. 38. É vedado o exercício de cargo, função ou emprego na rede 
do SUDS por proprietários, administradores ou dirigentes de entidades e 
serviços de saúde contratados pelo Poder Público. 

Parágrafo único. No caso de administradores ou dirigentes de institui
ções filantrópicas e sem fins lucrativos, o impedimento se restringe ao exercício 
no SUDS de cargo ou função de direção. 

Art. 39. É criado serviço cívico-profissional obrigatório para o graduado 
na área de saúde por instituições públicas de nível superior, visando à retribui
ção social da gratuidade do ensino e à continuidade da formação acadêmica 
ou técnico-científica. 

Parágrafo único. O serviço cívico-profissional será disciplinado pelo Po
der Executivo, mediante proposta do Ministério da ... 

Art. 40. O Ministério da ... organizará e manterá, com a denominação 
de "Biblioteca de Política Sanitária Carlos Gentile de MeHo", um organismo 
destinado a conservar e divulgar o acervo doutrinário, legislativo e de atuação 
política relacionado com a saúde. 

Art. 41. Os serviços de saúde dos sistemas estaduais e municipais de 
previdência social se integrarão no SUDS, medidante a sua incorporação 
nas Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde, confórme o âmbito de 
atuação desses serviços. 

Art. 42. A partir da vigência desta lei fica vedada a contratação, em 
regime de tempo parcial, de profissionais da área de saúde. 
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Parágrafo único. O regime de tempo integral não implica o exercício 
da atividade profissional em um único estabelecimento ou unidade de saúde. 

Art. 43. Dentro de cento e oitenta dias da publicação desta o Poder 
Executivo expedirá o Código Sanitário Nacional, que consubstanciará normas 
gerais de convivência dos indivíduos entre si e com o meio ambiente, objeti
vando a elevação do nível de saúde individual e coletiva. 

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 

Artigo único. As disposições dos Convênios SUDS, celebrados entre 
a União, os Estados e o Distrito Federal, terão a sua eficácia suspensa na 
medida em que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios forem realizando 
a estrutura do SUDS prevista nesta lei. 

Art. 44. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 45. Ficam revogadas a Lei nº 6.229, de 17-7-75, a Lei nº 2.312, 

de 3-9-54, e demais disposições em contrário. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 

PROJETO DE LEI 
LEI ORGÂNICA DA SAÚDE 

Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e funcionamento áe seus serviços, e dá outras provi
dêncais. 

O Congresso Nacional decreta: 

TÍTULO I 
Das Disposições Gerais 

Art. 1° As disposições desta lei regem, em todo o território nacional, 
as ações e serviços de saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em caráter 
permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público 
ou privado. 

Art. 29 A saúde é um bem jurídico e um direito fundamental do ser 
humano, devendo o Estado prover todas as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 

Art. 39 A garantia de saúde, enquanto dever do Estado, é conseqüência 
de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doença 
e de outros agravos, bem como do acesso igualitário às ações e aos serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação. 

TÍTULO II 

Do Sistema Único de Saúde 

CAPÍTULO I 

Da Constituição 

Art. 49 O conjunto de ações e serviços de saúde, desenvolvidos por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Adminis
tração Direita e Indireta, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Parágrafo único. A iniciativa privada participa, em caráter complemen
tar, do Sistema Único de Saúde, nos termos desta lei. 

232 



CAPÍTULO II 

Dos Objetivos 

Art. 59 São objetivos do Sistema Único de Saúde: 
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determi 

nantes da saúde; 
II -a formulação de políticas de saúde destinadas a promover, nos cam

pos econômico e social, a observância do disposto no artigo 3º desta lei; 
III - a realização integrada das ações assistênciais e das atividades pre

ventivas. 
Art. 69 Além do disposto no artigo anterior, compreendem-se ainda 

J!O campo de atuação do Sistema Único de Saúde: 
I - a execução de ações de vigilância sanitária; 
II - a execução de ações de vigilância epidemiológica; 
III - a formulação da política e a participação na execução de ações 

de segurança e saúde no trabalho; 
IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 
V - a formulação da política e a participação na execução de ações 

de saneamento básico; 
Vl-a colaboração na proteção do meio ambiente; 
VII - a formulação da política e a participação na produção de medica

mentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos 
de interesse para a saúde; 

VIII -o controle e a fiscalização de serviços, procedimentos, produtos 
e substâncias de interesse para a saúde; 

IX - a fiscalização e a inspeção de alimentos, bem como bebidas e água 
para consumo humano; 

X - a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, 
guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

CAPÍTULO III 

Dos Princípios Fundamentais 

Art. 79 O Sistema Único de Saúde, na realização de suas finalidades, 
observará os seguintes princípios fundamentais: 

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis 
de assistência; 

II - integralidade e continuidade da assistência à saúde, respeitada a 
autonomia das pessoas; 

III - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios 
de qualquer espécie; 

IV - prestação, a pessoas assistidas, de informações sobre sua saúde 
e a divulgação daquelas de interesse geral; 
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V - utilização do critério epidemiológico para o estabelecimento de 
prioridade, a alocação de recursos e a orientação programática; 

VI - participação da comunidade na fiscalização e acompanhamento 
das ações e serviços de saúde; 

VII - descentralização político-administrativa, com direção única em 
cada esfera de governo; 

VIH - ênfase na municipalização dos serviços e sua localização na proxi
rmdade das pessoas a serem assistidas; 

IX - regionalização e hierarquização da assistência à saúde; 
X -- gratuidade dos serviços e das ações de saúde. 

CAPÍTULO IV 

Da Organização e da Direção 

Art. 89 As ações e serviços de saúde, executados diretamente pelo Siste
ma Único de Saúde ou através da participação complementar da iniciativa 
privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 
de complexidade crescente. 

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de gover
no, será da competência exclusiva do órgão próprio previsto na organização 
administrativa do respectivo Poder Executivo. ' 

Art. 10. Os Municípios poderão constituir consórcios para desenvolver 
em conjunto ações e serviços de saúde que lhes correspondam. 

Parágrafo único. O princípio da direção única aplica-se aos consórcios 
admin!strativos intermunicipais e será observado conforme se dispuser em 
seus atos constitutivos. 

Art. 11. Junto à direção do Sistema Único de Saúde, em cada esfera 
do governo, funcionarão órgãos de deliberação cole.tiva, compostos paritaria
mente pelo governo e pela sociedade, com as funções de acompanhamento 
das ações de saúde e da distribuição dos recursos que lhes forem destinados 
e de assessoramento e informação na elaboração e execução da política de 
saúde. 

Art. 12. Subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, as Comissões 
Intersetoriais de âmbito nacional, integradas pelos Ministérios e órgãos envol
vidos e por representantes das entidades civis interessadas, terão a finalidade 
de articular políticas e programas que interagem com a saúde, em especial 
nas áreas de: 
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I - alimentação e nutrição; 
II - saneamento e meio ambiente; 
III - vigilância sanitária; 
IV - recursos humanos; 
V - ciência e tecnologia; 
VI - saúde e segurança no trabalho; 
VII - informação em saúde. 



Art. 13. É garantida a participação da comunidade no Sistema Único 
de Saúde: 

I - diretamente, na fiscalização e controle das ações de saúde; e 
II - através de representantes nos conselhos de saúde previstos no art. 

11 desta lei. 

CAPÍTULO V 

Das Competências 

SEÇÃO I 

Das Competências Gerais e Comuns 

Art. 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exerce
rão, no âmbito de sua jurisdição administrativa, as seguintes atribuições: 

I - definição das instâncias e mecanismos de controle das ações e serviços 
de saúde; 

II - administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados 
à saúde; 

III - acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da 
população e das condições ambientais; 

IV - organização e coordenação do sistema de informação em saúde; 
V - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de 

qualidade que caracterizem a assistência à saúde; 
VI - elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de 

qualidade para a promoção da segurança e saúde no trabalho; 
VII - elaboração de normas de proteção e recuperação do meio ambiente 

e de saneamento básico; 
VIII - elaboração e atualização periódica do plano de saúde; 
IX - formulação e participação na execução da política de formação 

e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde; 
X - elaboração da proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde; 
XI - elaboração de normas para regular as atividades dos serviços priva

dos de saúde, especialmente quanto à prática de ato ou abstenção de fato 
em razão de interesse público concernente à saúde; 

XII - criação de mecanismos de controle interno para verificar a aplica
ção dos recursos orçamentários e financeiros e o cumprimento das metas 
constantes dos planos de saúde. 

XIII - intervenção na produção de insumos críticos para garantir o seu 
regular suprimento, quando necessário em razão dos interesses da Saúde. 

SEÇÃO II 

Da Competência da União 

Art. 15. Compete à direção nacional do Sistema Único de Saúde: 
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I - a participação na formulação e a imp1c:mentaçao das poiíticas de; 
a) controle das agressões ao meio ambiente; 
b) saneamento básico; 
e) condições e ambientes do trabalho; 
II - a formulação e a implementação de políticas de: 
a) alimentação e nutrição; 
b) insumos e equipamentos para a saúde; 
III - o estabelecimento, a organização e a gestão dos sistemas de: 
a) redes integradas de assistência de alta complexidade; 
b) laboratórios públicos de saúde; 
e) vigilância epidemiológica; e 
d) vigilância sanitária; 
IV - a identificação dos serviços estaduais e municipais de referência 

nacional para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à população; 
V - o controle do processo de importação de insumos, produtos e equipa

mentos de uso em saúde, em saneamento e no meio ambiente; 
VI - a celebração, como partícipe ou interveniente, de convênios, acor

dos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente; 
VII - a cooperação técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni

cípios para o aperfeiçoamento de sua atuação institucional; 
VIII - a elaboração de normas para regular as relações entre o Sistema 

Único de Saúde e os serviços privados de assistência à saúde. 
Parágrafo único. A União poderá executar ações de vigilância epidemio

lógica e sanitária em circusntâncias especiais, como na ocorrência de agravos 
inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do 
Sistema Único de saúde ou que representem risco de disseminação nacional. 

SEÇÃO III 

Da Competência do Estado-Membro 

Art. 16. À direção estadual do Sistema Único de Saúde compete: 
I - a implementação da municipalização dos serviços e das ações de 

saúde; 
II - o acompanhamento, o controle e a avaliação das redes hierarquizadas 

do Sistema Único de Saúde; 
III - o apoio técnico aos Municípios e a execução supletiva de ações 

e serviços de saúde; 
IV - a coordenação e a execução de ações e serviços de: 
a) vigilância epidemiológica; 
b) vigilância sanitária; 
e) controle das agressões ao meio ambiente; 
d) alimentação e nutrição; 
e) saneamento básico; 
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V - a coordenação das ações de controle e avaliação das condições 
e dos ambientes de trabalho; 

VI - a formulação, em caráter supl~mentar, a execução, o acompanha
mento e a avaliação da política de insumos e equipamentos para a saúde; 

VII - a identificação de estabelecimentos hospitalares e a gestão de 
sistemas de alta complexidade, de referência estadual ou regional; 

VIII - a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais, 
com a interveniência da direção nacional do Sistema Único de Saúde; 

IX - a coordenação da rede e gestão de laboratórios públicos de saúde. 

SEÇÃO IV 

Da Competência do Município 

Art. 17 À direção municipal do Sistema Único de Saúde e aos consórcios 
previstos no art. 10, compete: 

I - o planejamento, a organização, a gestão, a execução, o controle 
e a avaliação das ações e dos serviços de saúde; 

II - o planejamento, a programação, a organização e a administração 
da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde, em articu
lação com a sua direção estadual; 

III - a gestão, a execução, o controle e a avaliação das ações referentes 
às condições e aos ambientes de trabalho; 

IV - a execução de ações e serviços de: 
a) vigilância epidemiológica; 
b) vigilância sanitária; 
e) alimentação e nutrição; 
d) saneamento básico; 
V - a execução da política de insumos e equipamentos para a saúde; 
VI - a fiscalização e a atuação junto aos órgãos competentes para contro-

lar as agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde 
humana; 

VII - a formação de consórcios administrativos intermunicipais; 
VIII - a gestão de l_aboratórios públicos de Saúde; 
IX - a celebração, o controle e a avaliação de convênios com entidades 

prestadoras de serviços privados de saúde, observado o disposto no art. 26; 
X - a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais, 

com a interveniência da direção nacional do Sistema Único de Saúde; 
XI - a autorização para instalação e funcionamento de serviços privados 

de saúde. 
Parágrafo único. O Distrito Federal exercerá as atribuições reservadas 

aos Estados e aos fyiunicípios. 
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TÍTULO III 

DOS SERVIÇOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

CAPÍTULO I 

Do Funcionamento 

Art. 18. Os serviços privados de assistência à saúde caracteriza-se pela 
atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habili
tados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e 
recuperação da saúde das pessoas. 

Art. 19. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
Art. 20. Na exploração de serviços privados de assistência à saúde, 

serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo Sistema 
Único de Saúde quanto às condições para seu funcionamento. 

Art. 21. É vedada a participação direta e indireta de empresas ou de 
capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações, de orga
nismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entida
des de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, é obrigatória a autorização da dire
ção nacional do Sistema Único de Saúde, submetendo-se a seu controle o 
desenvolvimento das atividades previstas nos instrumentos que forem firma
dos. 

Art. 22. No exame de pedidos de financiamento, incentivo fiscal ou 
creditício ou, ainda, de qualquer outro benefício financeiro, formulados pelos 
serviços privados de assistência à saúde, a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios levarão obrigatoriamente em conta a eventual ocorrên
cia de duplicação de meios para atingir objetivos realizáveis pelo Sistema 
Único de Saúde e a impossibilidade de expansão de seus serviços. 

CAPÍTULO II 

Da Participação Complementar 

Art. 23. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para ga
rantir a plena cobertura assistencial à população de uma determinada área, 
o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada. 

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados 
será formalizada através de contrato, observadas, a respeito, as normas de 
direito público. 

Art. 24. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e 
as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único 
de Saúde, se aderirem a contrato em que se estabeleça o regime de co-gestão 
administrativa. 
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Parágrafo único. O regime de co-gestão implica a constituição de um 
colegiado de administração comum, com atribuições de planejamento, elabo
ração orçamentária e acompanhamento das atividades. 

Art. 25. Adotadas as alternativas previstas nos arts. 23 e 24, as necessi
dades que ainda se evidenciarem somente poderão ser supridas entre as pessoas 
jurídicas de direito público integrantes do Sistema Único de Saúde. 

Art. 26. As cláusulas essenciais de convênios e contratos, os critérios 
e valores para a remuneração de serviços, os parâmetros de cobertura assisten
cial e a forma de realização de co-gestão serão estabelecidos pela direção 
nacional do Sistema Único de Saúde. 

§ 1° Em qualquer caso, as entidades contratadas ficarão submetidas 
às normas técnicas e administrativas e aos princípios fundamentais do Sistema 
Único de Saúde. 

§ 29 Aos proprietários, administradores ou dirigentes de entidades ou 
serviços contratados, é vedado exercer cargo, função ou emprego no Sistema 
Único de Saúde. 

Art. 27. Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transi
tórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública 
ou de irrupção de epidemias, a direção do Sistema Único de Saúde, da jurisdi
ção administrativa onde ocorrerem, poderá requisitar bens de seus legítimos 
proprietários e os serviços de pessoas, assegurando-se-lhes justa indenização. 

TÍTULO IV 

Dos Recursos Humanos 

Art. 28. A política de recursos humanos na área da saúde será forma
lizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em 
cumprimento dos seguintes objetivos: 

I - organização de um sistema de formação de pessoal em todos os 
níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas 
de capacitação permanente; 

II - instituição de planos de cargos e salários e de carreira para o pessoal 
do Sistema Único de Saúde; 

III - fixação de pisos nacionais de salários para cada categoria profis
sional, sem prejuízo da adoção, pelos Estados e Municípios, de remuneração 
complementar para atender a peculiaridades regionais; 

IV - valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único 
de Saúde. 

Art. 29. Não haverá, para qualquer efeito, equivalência ou correlação 
entre cargos e níveis de retribuição do Sistema Único de Saúde e os previstos 
na Administração Pública das esferas de governo correspondentes. 

Parágrafo único. Aos servidores do Sistema Único de Saúde aplicam-se 
integralmente as disposições do art. 79 da Constituição. 
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Art. 30. Os serviços do Sistema Único de Saúde constituirão campo de 
aplicação para o ensino e a pesquisa em saúde. 

TÍTULO V 

Do Financiamento 

CAPÍTULO I 

Dos Recursos 

Art. 31. O Sistema Único de Saúde é financiado com os recursos pre
vistos no art. 195 da Constituição, além de outras fontes. 

§ 1 º O orçamento da seguridade social destinará 35% (trinta e cinco 
por cento), no mínimo, de sua receita ao Sistema Único de Saúde. 

§ 29 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão 
recursos de seus orçamentos fiscais para a manutenção do equilíbrio financeiro 
do Sistema Único de Saúde, com vistas a garantir a universalidade da cobertura 
de suas ações. 

§ 39 As ações de promoção nutricional e de saneamento básico, ainda 
que executadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, serão financiadas 
com recursos do orçamento fiscal. 

§ 49 Os produtos de interesse sanitário, próprios para consumo, e os 
bens de uso em saúde, apreendidos pela Receita Federal ou pela vigilância 
sanitária, serão destinados a satisfazer as necessidades do Sistema Único de 
Saúde. 

Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes 
de: 

I - planos de seguro de vida e de seguro-saúde, explorados por empresas 
privadas; 

II - pagamento integral da assistência à saúde coberta por seguro privado 
ou de acidente do trabalho; 

III - valores obtidos com o confisco de bens utilizados no tráhco ilícito 
de entorpecentes e drogas afins; 

IV - serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência 
à saúde; 

V - ajuda, contribuições, doações e donativos; 
VI - alienações patrimonais e rendimentos de capital; 
VII - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no 

âmbito do Sistema Único de Saúde; 
VIII - rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 
§ 19 No caso do item I, os percentuais sobre os prêmios serão fixados 

pelo Conselho Nacional de Saúde, que considerará os reflexos da atuação 
do Sistema Único de Saúde na margem de lucro auferido pelas empresas 
seguradoras. 
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§ 29 Ao Sistema Único de Saúde caberá 50% (cinqüenta por cento) 
da receita prevista no item III, apurada mensalmente, que será destinada 
à recuperação de viciados. 

CAPÍTULO I1 

Da Gestão Financeira 

Art. 33. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde serão admi
nistrados, em cada esfera de sua atuação, por fundos especiais, de natureza 
contábil, sob controle dos respectivos Conselhos de Saúde. 

Art. 34. Os fundos de saúde, geridos pela direção correspondente do 
Sistema Único de Saúde, são constituídos por recursos provenientes, além 
de outras fontes: 

I - o nacional, dos orçamentos da União, fiscal, de investimento das 
estatais e da seguridade social; 

II - o estadual, das transferências do Fundo Nacional de Saúde e do 
orçamento do Estado; 

III - o municipal, das transferências do Fundo Estadual de Saúde e 
do orçamento do Município. 

§ 19 O órgão arrecadador da receita da seguridade social transferirá, 
em duodécimos, ao Fundo Nacional de Saúde, até o dia 10 de cada mês, 
os valores destinados ao Sistema Público de Saúde, previstos no § 19 do 
art. 31 desta lei. 

§ 29 Os valores arrecadados em decorrência do disposto no artigo 32 
desta lei serão creditados diretamente aos fundos do Sistema Único de Saúde, 
conforme dispuser o Conselho Nacional de Saúde. 

§ 39 Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão transferidos, aos 
fundos estaduais de saúde e destes aos fundos municipais, de forma regular 
e automática, de acordo com as cotas previstas no cronograma aprovado 
pelo Conselho Nacional de Saúde. 

Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem _transferidos aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, considerar-se-á a combinação 
dos seguintes critérios, de acordo com a análise de programas e projetos: 

I - perfil demográfico da região; 
II - perfil epidemiológico da população a ser coberta; 
III - características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na 

área; 
IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; 
V - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais 

e municipais. 
§ 19 50% (cinqüenta por cento) dos recursos destinados a Estados e 

Municípios serão distribuídos segundo o quociente de sua divisão pelo número 
de habitantes. 
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§ 29 As transferências de recursos para e entre os fundos previstos nesta 
lei dispensam a celebração de convênios ou outros instrumentos jurídicos 
e a prestação de contas, ressalvada a competência do~s 6rgãos de controle 
externo. 

CAPÍTULO III 

Do Planejamento e do Orçamento 

Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único 
de Saúde será ascendente, do nível local até o federal, compatibilizando-se 
as necessidades da política de saúde e a disponibilidade de recursos em planos 
de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União. 

§ 1 º Os planos de saúde serão a base das atividades e programações 
de cada direção do Sistema Único de Saúde e seu financiamento será aprovado 
no orçamento do respectivo fundo. 

§ 29 É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações 
não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de 
calamidade públicz. 

Art. 37. É defesa a previsão de recursos do Fundo Nacional de Saúde 
nos orçamentos estaduais e municipais, salvo à conta dos respectivos fundos 
de saúde. 

Art. 38. A direção nacional do Sistema Único de Saúde estabelecerá 
os critérios a serem observados na elaboração do orçamento dos fundos de 
saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos 
serviços de saúde em cada jurisdição administrativa. 

Art. 39. Não será permitida a destinação de recursos públicos às institui
ções privadas prestadoras de serviços de saúde e às entidades ou sistemas 
de assistência privativas de funcionários, servidores ou empregados da Admi
nistração Direta e Indireta. 

TÍTULO VJ 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 40. Na organização administrativa federal, a direção nacional do 
Sistema Único de Saúde será exercida pelo Ministério da Saúde. 

Art. 41. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a extinção de 
entidades, órgãos e serviços federais, cujas atividades serão, nos termos desta 
lei, realizadas pelos Estados e Municípios. 

§ l 9 Ficam desde logo extintos os Escritóriüs Regionais do Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). 

§ 29 A transferência dos imóveis de propriedade do Instituto Nacional 
de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) para o Sistema Único 
de Saúde será feita, conforme se dispuser em decreto do Chefe do Poder 
Executivo, de modo a preservá-los como patrimônio da seguridade social. 
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§ 39 Os imóveis utilizados pelos órgãos e entidades a que se refere 
este artigo ficarão, desde logo, com todos os seus bens móveis e equipamentos, 
assim inventariados, disponíveis para utilização pela direção municipal, ou 
eventualmente pela estadual, do Sistema Único de Saúde em cuja jurisdição 
administrativa se encontrarem, mediante simples termo de recebimento. 

§ 49 O pessoal dos órgãos extintos na forma deste artigo será conside
rado à disposição da direção do Sistema Único de Saúde que receber os 
respectivos serviços, sem prejuízo de seus atuais direitos e vantagens. 

§ 59 A direção nacional do Sistema Único de Saúde absorverá, em 
quadros suplementares, os servidores das Campanhas de Saúde Pública, insti
tuídas com base na Lei n9 5.026, de 14 de junho de 1966, que ficam extintas, 
respeitados todos os seus direitos e mantida irredutível a sua remuneração, 
incluídas as vantagens adicionais. 

6° O pessoal a que se referem os §§ 4'' e 5\' deste artigo _poderá 
optar por sua inclusão nos planos de carreira e de cargos e salários do Sistema 
Unico de Saúde. 

§ 7° Os orçamentos fiscais da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios consignarão recursos a serem transferidos para os correspon
dentes fundos de saúde, destinados ao pagamento do pessoal que, remunerado 
à conta de suas dotações, passou a ter exercício no Sistema Unico de Saúde. 

§ 8° As entidades, órgãos e serviços federais de saúde, cujas atividades 
continuarem sob a responsabilidade da União, passarão a vincular-se ou subor
dinar-se à direção nacional do Sistema Único de Saúde. 

Art. 42. Preservada a autonomia de ensino e pesquisa das instituições 
públicas a que estejam vinculadas, os serviços de saúde universitários inte
grar-se-ão ao Sistema Único de Saúde e, bem assim, os mantidos pelos sistemas 
estaduais e municipais de previdência social. 

Parágrafo único. Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, os 
serviços de saúde das Forças Armadas poderão integrar-se ao Sistema Único 
de Saúde, conforme se dispuser em convênio que, para esse fim, for firmado. 

Art. 43. As atividades de desenvolvimento científico e tecnológico em 
saúde serão financiadas, além da participação do Sistema Único de Saúde, 
com recursos de origem externa, da Universidade ou das instituições de fomen
to e financiamento. 

Art. 44. Fica criado o serviço civil obrigatório para atividades em áreas 
da saúde, a ser disciplinado pelo Poder Executivo, mediante proposta da 
direção nacional do Sistema Único de Saúde. 

Art. 45. Sem prejuízo de outras sanções cabíveis, constitui crime de 
emprego irregular de verbas ou rendas públicas (art. 315 do Código Penal) 
a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Sa1de em finalidades 
diversas das previstas nesta lei. 

Art. 46. Os convênios entre a União, os Estados e os Municípios, cele
brados para implantação dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, 
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ficarão rescindidos à proporção que o seu objeto for sendo absorvido pelo 
Sistema Único de Saúde. 

Art. 47. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a expedir os decre
tos de reestruturação dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
que se evidenciar necessária ao cumprimento desta lei. 

Art. 48. Ficam revogadas as Leis nº5 2.312, de 3 de setembro de 1954; 
3.999, de 15 de dezembro de 1961; 5.026, de 14 de junho de 1966; 6.229, 
de 17 de julho de 1975, e as demais disposições em contrário. 

Art. 49. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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APRESENTAÇÃO 

Este anteprojeto de lei pretende corresponder ao desdobramento natural 
do texto constitucional aprovado para a Seguridade Social e para a Saúde' 
em particular, levando em consideração os demais preceitos constitucionais 
e a realidade institucional do setor. 

Elaborado a partir de um processo coletivo de trabalho (vide em anexo 
relação de participantes em GT e Seminários), tomou por base, além da própria 
Constituição, o processo e a doutrina da Reforma Sanitária, consagrada na 
8q Conferência Nacional de Saúde. 

A Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde deverá ainda ser comple
mentada por outras leis específicas, dentre as quais se destacam as relativas 
ao "sangue e derivados", ao "código sanitário", aos "transplantes"; por outro 
lado articula-se com as demais leis da Seguridade Social, especialmente no 
tocante ao financiamento e aos mecanismos de articulação doutrinária e progra
mática. 

Este trabalho só foi possível graças à articulação inicial e apoio do Minis
tério da Previdência e Assistência Social com a Universidade de Brasília através 
da Organização Panamericana de Saúde e, a seguir, também com a participação 
do IPEA!SEPLAN e do Ministério da Saúde!FIOCRUZ e do CONASS-Con
selho Nacional de Secretários de Saúde. 

A Universidade foi escolhida por essas instituições como o espaço mais 
apropriado para promover a recuperação e a articulação do conhecimento 
produzido ao longo dos anos anteriores. Com esse intuito a UnB, através 
do Núcleo de Estudos em Saúde Pública-NESP, mobilizou técnicos qualificados 
e representativos para, através de grupos de trabalho e seminários, fazer o 
conjunto de proposições mais afinadas com a doutrina da Reforma Sanitária. 
É necessário referir que o trabalho esteve o tempo todo sob assessoria jurídica 
de pessoas versadas na matéria. 

O resultado do grupo de trabalho sobre financiamento da Seguridade 
Social é apresentado à parte, como subsídio para o anteprojeto da Lei Orgânica 
da Seguridade Social. 

O presente anteprojeto de lei orgânica do SUS adota a concepção de 
um sistema de saúde realmente único, integrado pelo setor público, pelo setor 
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privado contratado e pelo setor privado típico; este, embora não integre a 
rede única regionalizada e hierarquizada, submete-se às normas técnicas e ao 
controle do SUS. 

De acordo com os dispositivos constitucionais e com o atual vazio institu
cional no setor, incorporou-se também ao SUS a área de saneamento básico, 
no tocante à definição de padrões, controle de qualidade e participação na 
formulação da política correspondente. 

Do ponto de vista organizativo, o SUS caracteriza-se por um binômio 
indissociável, uma radical descentralização para Estados, Distrito Federal e 
Municípios, quanto à responsabilidade efetiva de operação do sistema; e uma 
integração institucional com comando único em cada esfera de governo que 
fiaranta a sua unidade, em termos nacionais. 

Sob o aspecto doutrinário, busca-se maior integralidade e globalidade das 
ações de saúde, orientando-se para a resolução efetiva dos problemas de saúde 
individuais e coletivos, transcendendo ao âmbito puramente setorial. 

Por último, encontra-se a dimensão da participação, entendida como con
trole social da população sobre a formulação e execução das políticas de saúde, 
na perspectiva dos direitos constitucionais de universidade e igualdade, assim 
como do dever do estado de assegurá-los. 

Durante o processo de elaboração do anteprojeto, foi amplamente majori
tária a posição pela criação de um Ministério da Saúde que englobe todas 
as atribuições federais no campo da saúde. Esse ministério deve ser politicamente 
forte, viabilizado pela possibilidade de administração de todos os recursos 
federais, de execução direta ou de transferência a Estados, Distrito Federal 
e Municípios, relativos à Saúde. 

Essa condição, dada pela criação de um Fundo Nacional de Saúde deve 
se repetir nos âmbitos estaduais e municipais, de forma a garantir uma gestão 
autônoma dos recursos do SUS pelas respectivas Secretárias de Saúde, evitando 
o mecanismo de "caixa único" e o desvio na utilização dos parcos recursos 
setoriais. 

Ainda no tocante ao financiamento, o anteprojeto propõe a destinação 
de um potencial mínimo e automático do orçamento da Seguridade Social 
ao Fundo Nacional de Saúde, assim como cria novas taxas diretamente credi
tadas ao FNS. São propostos também alguns critérios para a efetuação das 
transferências intergovernamentais, superando-se o tradicional mecanismo de 
"convênios". 

Embora não prevista nesta lei, está-se supondo a existência de algumas 
salvaguardas a serem explicitadas na Lei da Seguridade Social, para evitar 
a contração dos recursos destinados ao SUS. Entre estas estão as sugestões 
de: fixar um teto de 60% para os gastos das receitas de contribuição social 
com benefícios, ficando a diferença por conta do orçamento fiscal da União; 
e que os gastos federais com pessoal corram por conta também do orçamento 
fiscal. 
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Deve-se ressalvar que se trabalhou com um cenário extr,t:mamente desfavo
rável para o financiamento do setor saúde, dada a desproporcionalidade entre 
o crescimento da receita da Seguridade Social e a despesa com benefícios. 
Assim, buscou-se os mecanismos que pudessem compensar essa situação, dentro 
do espírito de aumento da receita para o S US, que presidiu os trabalhos consti
tuintes. 

Deu-se bastante ênfase à criação de órgãos colegiados de gestão, com 
vistas à maior democratização do setor, respeitando-se e valorizando-se o papel 
do Poder Legislativo. 

Os dispositivos relativos às relações entre os setores público e privado 
obedecem os preceitos constitucionais e se baseiam na experiência recente adqui
rida pela Previdência Social e por alguns Estados, através dos SUDS-Sistemas 
Unificados e Descentralizados de Saúde. Há uma nítida diferenciação entre 
os serviços privados contratados e os "Autônomos", aqueles devem integrar-se 
à rede, cumprindo papel na cobertura assistencial e pautando-se por normas 
de atenção universalizada e equânime; os demais, apenas estão sujeitos a autori
zação para funcionamento e ao controle do setor público, como, teoricamente, 
já deve ocorrer hoje. 

Aos "não lucrativos" é assegurada a possibilidade da "co-gestão" com 
o setor público, o que os tornará, na prática, um serviço público, ainda que 
não estatal. 

Os Hospitais Universitários e de Ensino não são necessariamente transfe
ridos para as administrações estaduais, mas passam a ser geridos sob o regime 
de co-gestão, de forma a assegurar a sua plena inserção na rede de serviços 
e a observância do preceito constitucional de "comando único em cada esfera 
de governo". 

É dado um destaque especial à área de recursos humanos, considerando-se 
o seu papel definidor da possibilidade de efetivação da presente lei, seja nos 
aspectos de formação, em todos os níveis, como nos de emprego, em termos 
de obrigatoriedade de planos de cargos e salários integrados justos e racionais. 

Embora já transferindo para o âmbito do Ministério da Saúde todas as 
estruturas centrais de outros órgãos federais ligados à saúde, o anteprojeto 
prevê para um segundo momento o rearranjo institucional necessário à nova 
realidade criada pela Constituição e pela lei. Todas as estruturas de "serviços", 
são, no entanto, transferidas para os âmbitos estaduais e municipais respectivos. 

Tomou-se o cuidado de não se promover mudanças intempestivas que 
levem à descontinuidade na prestação de serviços à população e ao desprezo 
pela experiência acumulada pelas instituições em transformação ou extinção. 

É mister referir que as contribuições dos grupos de trabalho, muito mais 
extensas e abrangentes do que o absorvido por este anteprojeto encontram-se 
disponíveis para posterior utilização em outros projetos de lei ou na normati
zação necessária à implementação do SUS. 

Por fim cabe referir que este anteprojeto coloca-se como uma "proposta 
para discussão", esperando-se o seu aperfeiçoamento e consolidação durante 

249 



os debates que antecederão a sua entrega ao Congresso Nacional pelo Poder -
Executivo e durante o próprio processo legislativo. 

Como sugestão, que este anteprojeto de lei seja identificado com o nome 
de Carlos Gentile de Mello, numa homenagem póstuma ao incansável batalha
dor pela democratização da saúde no país e a todos que ao longo de anos 
vêm lutando pela Reforma Sanitária Brasileira. 
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LEI ORGÂNICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

DA DEFINIÇÃO 

Art. 19 O Sistema único de Saúde integra o Sistema de Seguridade 
Social e compreende o conjunto de ações e serviços de saúde, exercidos, 
em todo território nacional, diretamente pelo poder público e, de forma com
plementar, pelos serviços privados. 

DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Art. 2\' O Sistema Único de Saúde rege-se pelos seguintes princípios 
e diretrizes: 

I - a saúde expressa a organização social e econômica, tendo como deter
minantes e condicionantes, entre outros, trabalho, renda, alimentação, mora
dia, saneamento, meio ambiente, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços 
essenciais; 

II - a saúde é direito de todos e dever do Estado; 
III - o direito à saúde implica no acesso universal e igualitário de todos 

os habitantes do território nacional, às ações e serviços de promoção, proteção 
e recuperação da sáude, sem qualquer discriminação; 

IV - o direito do indivíduo à informação sobre sua saúde e da coletivi
dade, sobre riscos à qual será submetida, assim como sobre os métodos de 
controle existentes; 

V - proibição de cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assis
tência à saúde, públicos ou contratados; 

VI - integralidade da atenção, entendida como o conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

VII - a integração em nível executivo clas ações de saúde, meio ambiente 
e saneamento básico; 

VIII - valorização do método epidemiológico no estabelecimento de 
prioridades, alocação de recursos e orientação programática; 

IX - organização dos serviços públicos e contratados em rede única regio
nalizada e hierarquizada em níveis de complexidade de atendimento em que 
os serviços básicos representam o principal acesso ao sistema; 
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X - descentralização político-administrativa, para os Estados, Distrito 
Federal e Municípios; 

XI - comando político-administrativo único das ações do SUS em nível 
federal, estadual e municipal; 

XII - participação da população com poder de decisão diretamente e 
através de suas entidades e organizações representativas, nos processos de formu
lação das polít!cas de saúde e de controle da execução das ações e serviços; 

XIII - o dever do Estado não isenta de responsabilidade, pessoal, institui
ções e empresas que produzem risco à saúde de indivíduos e da coletividade; 

XIV - o desenvolvimento de recursos humanos e o desenvolvimento 
científico e tecnológico em saúde são condições essenciais para plena efetivação 
do sistema; 

XV - o SUS é instrumento do processo de Reforma Sanitária que visa 
ao crescimento da consciência sanitária da população e à conquista de níveis 
satisfatórios de bem-estar e saúde. 

DO CAMPO DE ATUAÇÃO 

Art. 3º O campo de atuação do SUS comp_reende: 
I -a assistência à saúde; 
II - o controle de doenças, de agravos e dos fatores de risco à saúde 

dos indivíduos e das coletividades, incluindo: 
a) a vigilância sanitária; 
b) a vigilância epidemiológica; 
e) a saúde dos trabalhadores; 
III - a promoção nutricional; 
IV - a normatização, fiscalização e o controle das ações e serviços de 

saúde e saneamento, públicos e privados; 
V - a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a incorporação de tecno

logia em saúde; 
VI - o controle e a participação na produção de insumos e equipamentos 

para a saúde; 
VII - a participação na política de formação e desenvolvimento de recur

sos humanos em saúde; 
VIII - a regulamentação do mercado na área de saúde; 
IX - a execução de ações suplementares no campo do saneamento básico, 

que guardem relação direta com as condições de saúde do indivíduo e da 
coletividade. 

Art. 4" A vigilância sanitária é o conjunto de ações capazes de diminuir, 
eliminar ou prevenir riscos e intervir sobre os problemas sanitários decorrentes 
da produção e circulação de produtos, serviços e do meio ambiente, objeti
vando a proteção da saúde dos trabalhadores e da população em geral. 
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Parágrafo único. As ações de vigilância sanitária compreendem três áreas 
de abrangência: 

I - o controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacio
nam à saúde, envolvendo todas as etapas e prôcessos da produção ao consumo; 

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam, direta ou 
indiretamente, com a saúde; 

III - o controle sobre o meio ambiente e o processo de trabalho, habita
ção, e outros, sempre que impliquem em riscos à saúde. 

Art. 5? A vigilância epidemiológica é o conjunto de atividades que 
proporcionam a informação indispensável para conhecer, detectar ou prever 
qualquer mudança que possa ocorrer nos determinantes e condicionantes do 
processo saúde-doença, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas 
de prevenção e controle da doença. 

Art. 69 A atenção à saúde dos trabalhadores, além das ações de saúde 
gerais do SUS, compreende ações específicas que incluem, dentre outras: 

I - avaliação e controle dos riscos e potenciais agravos à saúde existentes 
no processo de trabalho; 

II - controle da produção ou extração, armazenamento, transporte e 
distribuição de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que possam 
apresentar riscos à saúde dos trabalhadores; 

III - busca ativa e diagnóstico precoce de agravos à saúde dos trabalha
dores, através de exames médicos de admissão, periódicos e de demissão; 

IV - informações aos trabalhadores e seus representantes, dos resultados 
das fiscalizações, das avaliações ambientais e dos exames médicos, respeitados 
os preceitos da ética médica; 

l' - avaliação do impacto que as novas tecnologias provocam na saúde 
dos trabalhadores; 

VI -normatização, fiscalização e controle dos serviços médicos que pres
tam assistência à saúde dos trabalhadores. 

Art. 7 9 A promoção nutricional de indivíduos e coletividades abrange 
a vigilância alimentar e nutricional, o pÍanejamento e execução de programas 
e ações específicas de nutrição, e a participação na elaboração das políticas 
públicas relativas à produção, ao abastecimento e ao consumo de alimentos. 

DA ORGANIZAÇÃO E QESTÃO DO SISITEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Art. 8° O Sistema Único de Saúde, de abrangência nacional, é integrado 
por: 

I - todas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de pres
tação de serviços e ações aos indivíduos e às coletividades, de promoção, 
proteção, recuperação e reabilitação da saúde; 

II - todas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de 
controle de qualidade na área de saúde, pesquisa, produção de insumos e 
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equipamentos para a saúde, desenvolvimento de recursos humanos em saúde 
e os hemocentros; 

III - todos os serviços privados de saúde exercidos por pessoa física 
ou jurídica contratados pelo poder público; 

IV - todos os serviços privados de saúde, exercidos por pessoa física 
ou jurídica. 

Art. 99 O setor público de prestação de serviços de saúde aos indivíduos 
e às coletividades e o setor privado contratado, referidos respectivamente 
nos incisos I e III do art. 49 , constituem uma rede integrada de serviços. 

Parágrafo único. A rede referida neste artigo obedece aos mesmos prin
cípios organizativos, em todo o território nacional. 

Art. 10. Em nível local, o SUS deve organizar-se em distritos de saúde, 
de forma a convergir e articular os recursos, técnicas e práticas voltadas para 
a cobertura total pelas ações de saúde, das respectivas coletividades. 

Art. 11. A autorização para instalação e funcionamento de todo e qual
quer serviço de saúde público ou privado cabe à Secretaria Estadual ou Muni
cipal de Saúde, conforme seu âmbito, que observará os requisitos, normas 
e parâmetros vigentes. 

Art. 12. A direção do SUS é única em cada esfera de governo, de 
forma a garantir a definição de responsabilidades sobre as ações e serviços. 

§ 19 Na esfera federal, a direção do SUS é exercida por um único órgão, 
o Ministério da Saúde; 

§ 29 Na esfera das Unidades Federadas, a direção do SUS é exercida 
sob responsabilidade de cada Governo Estadual e do Distrital Federal, por 
suas Secretarias de Saúde ou equivalentes. 

§ 39 Na esfera municipal, a direção do SUS é exercida sob responsa
bilidade de cada Governo Municipal, por suas Secretarias de Saúde ou equiva
lentes. 

Art. 13. Às unidades de saúde de grande complexidade é assegurada 
a possibilidade de autonomia administrativa, inclusive no tocante à admissão 
de pessoal. 

Parágrafo único. A decisão sobre adoção dessa estratégia cabe à Secre
taria de Saúde respectiva. 

Art. 14. É vedada a administração de recursos públicos através de fun
dações ou outras entidades de direito privado. 

Art. 15. Os hospitais universitários e de ensino integram o SUS e são 
geridos sob regime de co-gestão com as secretarias de saúde respectivas. 

Parágrafo únicô. A co-gestão de que trata este artigo implica: 
I - existência de Conselho de Administração paritário, com papel de 

planejamento, orçamentação, acompanhamento do desempenho da Unidade 
e indicação da diretoria; 

II - co-financiamento da Unidade, cabendo à Secretaria de Saúde o 
custeio das atividades assistenciais de acordo com as necessidades da populacão 
atendida, excluído o .ressoai contratado pelo estabelecimento de ensino. 
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Art. 16. Os órgãos diretivos do SUS pautam-se pelas orientações dos 
organismos de deliberação coletiva nas suas respectivas esferas de atuação. 

§ 19 Na esfera federal, o Ministério da Saúde desenvolve políticas e 
estratégias segundo as diretrizes de dois foros: 

I - da Conferência Nacional de Saúde, que se reúne a cada dois anos, 
com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde no país e estabelecer as diretrizes da política nacional de saúde, convo
cada pelo Ministro de Estado da Saúde ou, extraordinariamente, pelo Conselho 
Nacional de Saúde; 

II - do Conselho Nacional de Saúde, de caráter permanentre e delibe
rativo, composto paritariamente, governo e sociedade, e que atua na formu
lação de estratégias e no controle da execução da política nacional de saúde, 
inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, sob a presidência do 
Ministro de Estado da Saúde. 

§ 2º Na esfera estadual e do DF, constituem-se a Conferência Estadual 
de Saúde e o Conselho Estadual de Saúde, com composições, funções, inter-re
lações e mecanismos de funcionamento homólogos aos da Conferência Nacio
nal de Saúde. 

§ 39 Na esfera municipal, constituem-se a Conferência Municipal de 
Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, com composições, funções, inter-re
lações e mecanismos de funcionamento homólogos aos do Conselho e Confe
rência Estadual de Saúde. 

§ 49 A definição das instâncias e mecanismos em que se dará o controle 
e a fiscalização direta da execução das ações e serviços produzidos nas unidades 
do SUS é de competência dos respectivos Conselhos de Saúde. 

§ 59 O governo se faz representar nos Conselhos de Saúde por seus 
níveis federal, estadual e municipal e pelos distintos poderes que o compõem. 

§ 69 A sociedade se faz representar nos Conselhos de Saúde pelos usuá
rios, pelos trabalhadores de saúde e pelos prestadores de serviços, todos 
representados por seus sindicatos ou associações igualmente legítimos e repre
sentativos. 

§ 79 Deverão ser organizadas conferências por temas específicos, como 
estratégia das conferências nacionais, estaduais e municipais. 

§ 89 Os Conselhos de Saúde organizarão comissões por áreas específicas. 
Art. 17. São constituídas, sob coordenação do Ministério da Saúde, 

comissões inter-setorias nacionais, com participação dos ministérios e órgãos 
federais respectivos e representantes das entidades da sociedade civil corres
pondentes, com finalidade de articular as políticas e programas que interatuam 
com a saúde e definir diretrizes e estratégias, de acordo com a política nacional 
de saúde. 

Parágrafo único. As comissões intersetoriais serão constituídas pela Pre
sidência da República de acordo com necessidades identificadas pelo Conselho 
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Nacional de Saúde, obrigando-se a constituição daquelas relativas às áreas 
de: 

I - recursos humanos em saúde; 
II - ciência e tecnologia em saúde; 
II - saneamento e meio ambiente; 
IV -vigilância sanitária; 
V - alimentação e nutrição. 

DAS COMPETÊNCIAS GERAIS EM CADA ESFERA DE GOVERNO 

Art. 18. São competências da União, exercidas pelo Ministério da Saú-
de: 

I - a direção nacional do SUS, em articulação com as Secretarias esta
duais e municipais de saúde e a compatibilização entre os planos estaduais 
e municipais de saúde; 

II - a elaboração e atualização periódica do plano nacional de saúde, 
em termos de prioridades e estratégias, em consonância com as diretrizes 
das instâncias colegiadas de gestão do SUS; 

III - a elaboração e atualização da proposta orçamentária do SUS para 
compor o orçamento da Seguridade Social; 

IV - a proposição de projetos de lei que contribuam para viabilizar e 
concretizar os princípios, diretrizes, objetivos e estratégias do SUS; 

V - a normatização técnica das ações e serviços de saúde, necessários 
para o estabelecimento de padrões nacionais, compreendendo a definição 
de critérios de diagnóstico e tratamento de doenças profissionais; 

VI - as articulações intra e intergovernamentais e intersetoriais para a 
formulação das políticas nacionais que interferem na saúde individual e cole· 
tiva; 

vn - a normatização básica das relações entre os setores público e priva
do de prestação de serviços de saúde; 

VIII - a coordenação da política nacional de medicamentos; 
IX - a formulação e implementação da política nacional de insumos 

e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governa
mentais; 

X - a formulação e implementação da política nacional de desenvol
vimento e administração de recursos humanos para a saúde, em articulação 
com o Ministério da Educação, os Governos estaduais e municipais e os 
demais orgãos que atuam na área; 

XI - o acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de mor
bimortalidade e de desempenho dos serviços de saúde; 

XII - a elaboração das normas gerais de vigilância sanitária e o estabele
cimento dos padrões de qualidade e limites de tolerância dos produtos, substân
cias e processos de consumo e uso humanos; 
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XIII - a coordenação e implementação nacional do sistema de infor
mação em saúde, em articulação com as esferas estaduais e municipais, com
preendendo as áreas de epidemiologia, serviços, alimentação e nutrição e 
vigilância sanitária; 

XIV - a coordenação, o fomento e a participação na execução da política 
de desenvolvimento científico e tecnológico em saúde, em articulação com 
a área correspondente do Governo Federal, Universidades, Centros de Pes
quisa e demais órgãos que atuam na área; 

XV - a execução direta dos serviços e ações de saúde e de apoio técnico, 
definidos estratégica ou circunstancialmente como de caráter nacional, ou 
por solicitação dos governos estaduais, 

XVI - o desencadeamento e coordenação de programas e projetos estra
tégicos para o enfrentamento de prioridades nacionais e situações emergen
ciais; 

XVII - a identificação dos serviços estaduais e municipais de referência 
nacional, para o estabelecimento de padrões técnicos e/ou atendimento à 
população; 

XVIII - a administração do Fundo Nacional de Saúde; 
XIX - as transferências de recursos financeiros devidos a Estados, Dis

trito Federal e Municípios, de acordo com os critérios definidos por esta 
lei e segundo os valores estabelecidos na Lei Orçamentária Anual; 

XX - a normatízação técnica das ações de promoção nutricional e a 
coordenação e formulação do programa nacional de alimentação e nutrição 
em conjunto com as demais organizações públicas afins; 

XXI - articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional 
e outras entidades da sociedade civil, para a definição e controle de padrões 
éticos para as ações e serviços de saúde; 

XXII - a definição de normas, critérios e padrões para os programas 
de controle do ambiente de trabalho e dos problemas de saú,de com ele relacio
nados, em articulação com o Ministério do Trabalho; 

XXIII - a participação na formulação e no controle da política nacional 
de saneamento, em articulação com as demais instituições públicas afins; 

XXIV - a definição de normas e mecanismos de controle dos agravos 
ao meio ambiente ou deles decorrentes, que tenham repercussão na saúde 
humana, em articulação com os demais órgãos afins; 

XXV - o apoio técnico e assessoria às Secretarias Estaduais e Municipais 
de Saúde, com vistas ao seu desenvolvimento técnico e institucional; 

XXVI - a celebração ou interveniência nos acordos internacionais relati
vos à saúde, ao saneamento e meio ambiente; 

XXVII - o controle dos processos de importação de insumos, produtos 
e equipamentos, relativos aos setores público e privado, para a saúde; 

XXVIII - a elaboração de um código de ética para a pesquisa em saúde. 
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Parágrafo único. A estrutura administrativa do Ministério da Saúde 
e a sua articulação com o Sistema de Seguridade Social são definidas em 
lei própria. 

Art. 19. São competências dos Estados e Distrito Federal, exercidas 
por suas Secretarias de Saúde ou equivalentes: 

I - a direção geral do SUS no âmbito da Unidade Federada, em articu
lação com o MS e com as Secretarias Municipais de Saúde; 

II - a elaboração e atualização periódica do plano estadual de saúde, 
em termos de prioridade e estratégias regionais, em consonância com o 
plano nacional de saúde e de acordo com as diretrizes do Conselho Estadual 
de Saúde; 

III - a elaboração e atualização da proposta orçamentária do SUS no 
nível da Unidade Federada; 

IV - a proposição de projetos de leis estaduais que contribuam para 
viabilizar e concretizar o SUS na esfera estadual; 

V - a compatibilização e complementação das normas técnicas do Minis
tério da Saúde, de acordo com a realidade estadual; 

VI - a administração e execução das ações e serviços de saúde de abran
gência estadual ou regional; 

VII - a formulação e implementação da política de recursos humanos 
na esfera estadual, de acordo com a política nacional de desenvolvimento 
de recursos humanos para a sáude; 

VIII - a formulação e implementação da política de desenvolvimento 
científico e tecnológico a nível estadual, de acordo com a política nacional 
de desenvolvimento científico e tecnológico em saúde; 

IX - o acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de mor
bimortalidade, no âmbito da unidade federada; 

X - a coordenação do Sistema de Informações em Saúde, no âmbito 
da unidade federada; 

XI - a administração do Fundo Estadual de Saúde; 
XII - a efetuação das transferências financeiras devidas aos municípios 

da unidade federada, de acordo com os critérios definidos por esta lei; 
XIII - a normatização, coordenação, e execução no que couber, no âmbi

to da unidade federada, da política nacional de insumos e equipamentos para 
a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais; 

XIV - a coordenação, o fomento e a execução, fü) âmbito da unidade 
federada, dos programas e projetos estratégicos para o enfrentamento de 
prioridades nacionais e estaduais, assim como situações emergenciais; 

XV - a complementação das normas relativas às relações com o setor 
privado e a celebração dos contratos com serviços privados de abrangência 
estadual; 

XVI - a elaboração de normas técnicas e a coordenação estadual e a 
execução supletiva ou estratégica das ações de vigilância sanitária; 
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XVII - a coordenação estadual e a execução das ações de controle do 
meio ambiente e saneamento básico, em articulação com os demais órgãos 
governamentais; 

XVIII - a coordenação estadual das ações de controle das condições 
e dos ambientes de trabalho e dos problemas de saúde com eles relacionados. 

Art. 20. São competências dos municípios, exercidas pelas Secretarias 
de Saúde ou equivalentes: 

I - a direção do SUS no âmbito do município, em articulação com a 
Secretaria Estadual de Saúde; 

II - a elaboração e atualização periódica do plano municipal de saúde, 
em termos de prioridades e estratégias municipais, em consonância com o 
plano estadual de saúde e de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal 
de Saúde; 

III - a elaboração e atualização da proposta orçamentária do SUS para 
o município; 

IV - a administração do Fundo Municipal de Saúde; 
V - a proposição de projetos de leis municipais que contribuam para 

viabilizar e concretizar o SUS no município; 
VI - a compatibilização e complementação das normas técnicas do Minis

tério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, de acordo com a realidade 
municipal; 

VII - a administração e execução das ações e serviços de saúde e de 
promoção nutricional, de abrangência municipal ou intermunicipal; 

VIII - a formação e implementação da política de recursos humanos 
na esfera municipal, de acordo com as políticas nacional e estadual de desenvol
vimento de recursos humanos para a saúde; 

IX - a implementação do sistema de informação em saúde, no âmbito 
municipal; 

X - o acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de mor
bimortalidade, no âmbito do município; 

XI -o planejamento e execução das ações de vigilância sanitária e epide
miológica, no âmbito do município; 

XII - o planejamento e execução das ações, de controle do meio ambien
te e de saneamento básico no âmbito do município, em articulação com os 
demais órgãos governamentais; 

XIII - a normatização e execução, no âmbito do município, da política 
nacional de insumos e equipamentos para a saúde; 

XIV - a execução, no âmbito do município, dos programas e projetos 
estratégicos para o enfrentamento das prioridades nacionais, estaduais e muni
cipais, assim como situações emergenciais; 

XV - a complementação das normas referentes às relações com o setor 
privado e a celebração de contratos com serviços privados de abrangência 
municipal; 
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XVI - o planejamento e execução das ações de controle das condiçoes 
e dos ambientes de trabalho e dos problemas de saúde com eles relacionados; 

XVII - a celebração de consórcios intermunicipais para formação de 
sistemas municipais de saúde, quando houver indicação técnica e consenso 
das partes. 

DAS RELAÇÕES ENTRE OS SETORES PÚBLICO E PRIVADO 

Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que participa 
do SUS sob forma complementar, nos termos desta lei. 

§ 1 º Os hospitais, clínicas e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia 
privados, submetem-se ao disposto no artigo 11 desta lei, além de outras 
normas e requisitos vigentes. 

§ 29 O controle da observância das normas técnicas pelos serviços priva
dos de saúde será feito pelo órgão público correspondente, estadual ou muni
cipal, conforme o seu âmbito de atuação. 

§ 3? A organização dos serviços médicos privados em cooperativas, em
presas e seguros-saúde obedecerá a normas estabelecidas em nível nacional 
pelo MS, que garantam os direitos dos usuários ao atendimento integral e 
contínuo pelos serviços contratados. 

Art. 22. É vedada a participação, direta ou indireta, de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência á saúde no país, salvo através de organismos 
internacionais do sistema das Nações Unidas e de entidades de cooperação 
técnica, organizações não governamentais, empréstimos e doações. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, é obrigatória a autorização prévia 
do Conselho Nacional de Saúde e o controle dos Conselhos de Saúde Estaduais 
ou Municipais respectivos. 

Art. 23. O setor público contratará serviços privados de saúde quando 
houver insuficiência de serviços públicos para assegurar a plena cobertura 
assistencial à população de uma determinada área. 

§ l 9 O relacionamento entre o setor público e os serviços privados dar
se-á sob a forma de contrato de direito público, de acordo com padrão estabe
lecido pelo Ministério da Saúde. 

§ 29 Poderá haver, excepcionalmente, contratação de profissional como 
pessoa física para cumprir o disposto neste artigo. 

Art. 24. O Ministério da Saúde estabelecerá parâmetros básicos para 
a contratação e remuneração dos serviços privados. 

Art. 25. Os serviços privados sem fins lucrativos terão prioridade para 
contratação e poderão optar pelo regime de co-gestão com o poder público 
como forma de relacionamento financeiro e administrativo. 

§ 1? A co-gestão implicará em constituição de um Conselho de Adminis
tração da unidade, paritário entre o setor público e o serviço privado, que 
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terá como atribuição o planejamento, orçamentação e acompanhamento do 
desempenho da unidade. 

§ 29 Para os efeitos de enquadramento neste artigo, os serviços privados 
sem fins lucrativos, além da documentação própria, dependerão da aprovação 
prévia pelo Conselho de Saúde respectivo. 

Art. 26. Todo serviço de saúde contratado pelo poder público subme
ter-se-á às normas administrativas e técnicas, inclusive quanto à sua posição 
e função na rede. 

Art. 27. A decisão sobre a contratação de serviços privados cabe aos 
Conselhos Municipais de Saúde, quando o serviço de abrangência municipal 
e aos Conselhos Estaduais quando o serviço for de abrangência estadual ou 
regional. 

Art. 28. As entidades do SUS poderão promover desapropriação na 
forma da legislação em·vigor. 

Art. 29. Em caso de calamidade pública, perigo público iminente ou 
ameaça de paralisação de atividades de interesse da população, o Poder Execu
tivo poderá requisitar os bens e serviços essenciais à sua comunidade, assegu
rada ao proprietário indenização ulterior, bem como promover intervenção. 

Art. 30. É assegurada à administração do SUS, nos seus vários níveis, 
o direito de intervir na execução do contrato de prestação de serviços, quando 
ocorrer infração grave de normas contratuais e regulamentares, particular
mente no caso em que o estabelecimento ou serviço de saúde for o único 
capacitado no local ou região, ou se tornar indispensável à continuidade dos 
serviços. 

Art. 31. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios, sub
venção, subsídios bem como a concessão de prazos ou juros privilegiados 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Art. 32. Os serviços de saúde, constituídos pelas empresas para atendi-
mento de seus trabalhadores, além do previsto no art. 11, obrigam-se a: 

I - apresentar à autoridade um relatório inicial, contendo: 
a) descrição das atividades a ser~m desenvolvidas; 
b) relação das matérias primas utilizadas nos produtos intermediários, 

nos produtos finais e dos resíduos; 
e) avaliação ambiental de todos os postos de trabalho; 
d) programa de exames médicos dos trabalhadores em relação aos riscos 

existentes. 
II - fornecer periodicamente à autoridade, relatório das atividades 

desenvolvidas e informações sobre as alterações ocorridas em relação ao relató
rio inicial; 

III - notificar às autoridades sanitárias os acidentes de trabalho, as 
doenças profissionais e outros agravos à saúde relacionados com o processo 
de trabalho; 

IV - assegurar aos trabalhadores o direito de participar da gestão desses 
serviços. 
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DO FINANCIAMENTO 

Art. 33. O Sistema Único de Saúde é financiado, nos termos dos arts. 
195 e 198 da Constituição, por recurso do orçamento da Seguridade Social, 
acrescido de recursos de outros orçamentos da União, dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, além de outras fontes. 

§ 1? O orçamento da Seguridade Social destinará, no mínimo, 30% 
(trinta por cento) da sua receita ao Sistema Único de Saúde. 

§ 29 As ações de saneamento que venham a ser executadas supletiva
mente pelo SUS serão financiadas por recursos tarifários e específicos, e 
outros da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em particular do 
Sistema Financeiro de Habitação - SFH. 

§ 3" O orçamento da Seguridade Social financiará apenas as ações de 
promoção nutricional que se.iam executadas no âmbito do SUS. 

§ 4? As atividades de desenvolvimento científico e tecnológico em saúde 
serão co-financiados pelo SUS e pelas Universidades, instituições de fomento 
e financiamento, recursos externos, receitas próprias das instituições de pes
quisa tecnológica em saúde e outros. 

Art. 34. São criadas as seguintes taxas a serem creditadas diretamente 
ao Fundo Nacional de Saúde - FNS: 

I -10% (dez por cento) dos prêmios de seguro; 
II - 10% (dez por cento) da arrecadação de pedágio ou sucedâneo 

nas estradas federais; 
III - 10% (dez por cento) da taxas portuárias e aeroportuárias; 
IV - taxa específica para estrangeiros ao entrarem no País; 
V - 5% (cinco por cento) sobre as heranças. 
Art. 35. Os bens apreendidos e leiloados pela Receita Federal terão 

seu valor acreditado ao FNS, salvo os de uso próprio de setor saúde que 
serão doados ao Ministério da Saúde. 

Art. 36. Fica estabelecido um teto de 20% (vinte por cento) sobre 
a renda bruta, para efeito de dedução de despesas médico-hospitalares e 
conexas para o Imposto de Renda, sendo o valor equivalente creditado ao 
FNS. 

Art. 37. Os recursos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal 
e destinados ao SUS são transferidos diretamente pela Secretaria do Tesouro, 
ao Fundo Nacional de Saúde. 

Art. 38. O valor das taxas, emolumentos e multas arrecadadas no âmbi
to do SUS será creditado diretamente ao Fundo de Saúde respectivo. 

Art. 39. Os recursos financeiros do SUS serão administrados por fundos 
específicos, nacionais, estaduais e municipais de sáude, e subordinados ao 
controle dos Conselhos de Saúde respectivos. · 

§ 19 O Fundo Nacional de Saúde, administrado pelo MS, é formado 
por recursos provenientes do Orçamento da Seguridade Social, recursos de 
outros orçamentos da União, aiém de outras fontes. 
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§ 29 O Fundo Estadual de Saúde, administrado pela Secretaria Estadual 
de Saúde é formado por recursos provenientes das transferências do FNS, 
do orçamento do Governo Estadual, além de outras fontes. 

§ 39 O Fundo Municipal de Saúde, administrado pela Secretaria Muni
cipal de Saúde ou equivalente, é formado por recursos provenientes das transfe
rências do Fundo Estadual de Saúde, do orçamento da Prefeitura Municipal 
além de outras fontes. 

Art. 40. Os recursos do Orçamento da Seguridade Social, alocados ao 
SUS, serão transferidos de forma regular ao FNS, conforme valores definidos 
pelo Conselho Superior de seguridade Social e aprovados na lei orçamentária. 

Art. 41. Os recursos do FNS serão transferidos aos FES e aos FMS, 
de forma regular, automática e segundo critérios técnico-administrativos, de 
acordo com os valores e cronogramas propostos pelo Conselho Nacional de 
Saúde, pelos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, e aprovados na 
lei orçamentária. 

§ l 9 Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, 
Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes crité
rios, segundo análise técnica de programas e projetos: 

I - perfil demográfico, da região; 
II - perfil epidemiológico da população a ser coberta; 
III - características quantitativas e qualitativas da rede na área; 
IV - previsão do plano qüinqüenal de investimentos da rede; 
V - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; 
VI - ressarcimento do atendimento e serviços prestados para outras 

esferas de governo; 
VII - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais 

e municipais. 
§ 29 A base populacional define automaticamente 50% (cinquenta por 

cento) dos recursos a serem transferidos para Estados, Distritos Federal e 
Municípios. 

§ 39 As transferências intra e inter-governamentais dispensam a formali
zação de convênios ou outros instrumentos jurídicos. 

Art. 42. O processo de planejamento e orçamento no âmbito do SUS 
será ascendente, com origem no nível local, até o nível federal, compatibi
lizando necessidades, definições políticas e disponibilidades de recursos, com 
base em instrumento homogênio de programação. 

DOS RECURSOS HUMANOS 

Art. 43. A formação de Recursos Humanos na área da saúde será orde
nada, nos termos do inciso III do art. 200 da Constituição, em interação 
com a rede de serviços do SUS. 
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Art. 44. O sistema de formação de pessoal para saúde compreende 
os seguintes tipos de estabelecimentos educacionais, correspondentes aos ní
veis de ensino médio e superior: 

I - escolas técnicas de saúde, destinadas à formação das diversas habilita
ções profissionais de nível médio aprovadas para o setor; 

II-escolas isoladas ou universitárias, destinadas à formação das diversas 
profissões de nível superior da área de saúde. 

§ 1? A criação e manutenção das escolas técnicas de saúde serão de 
responsabilidade dos orgãos de direção do SUS nos seus respectivos níveis, 
cabendo a autorizaç::ío do seu funcionamento ao Sistema de Educação. 

§ 2º No caso de escolas técnicas de saúde vinculadas à iniciativa privada, 
sua criação e funcionamento ficarão subordinados a normas definidas pelos 
órgãos de direção do SUS, bem como aquelas do sistema de Educação. 

§ 3? A criação e manutenção das escolas de ensino de saúde nível supe
rior, de responsabilidade da área de ensino, obedecem aos critérios estabele
cidos pelos órgãos de direção do SUS. 

§ 4? A rede governamental de serviços de saúde do SUS constitui campo 
de prática para ensino e pesquisa em saúde. 

Art. 45. A promoção da formação de especialistas em saúde é deres
ponsabilidade dos órgãos de direção do SUS, que contará com apoio dos 
Sistemas de Educação e de Ciência e Tecnologia. 

Art. 46. Os programas de capacitação permanente compreendem a for
mação de especialistas, a educação continuada e o treinamento para suprir 
deficiências técnicas e operacionais dos serviços de saúde. 

Art. 47. Do orçamento total do SUS nas três esferas de governo, desti
nar-se-á nunca menos de 1 % para o financiamento das atividades, projetos 
e programas resultantes do que estabelecem o § 1? do art. 44 e os arts. 45 
e 46 anteriores. 

Parágrafo único. O aporte de recursos previstos no caput este artigo 
não exime o sistema de educação da sua co-responsabilidade financeira no 
investimento a custeio das atividades, projetos e programas nele referidos. 

Art. 48. Serão instituídos, pelo SUS, planos de carreira para os servi
dores públicos da área de saúde, regidos pelos seguintes princípios: 

I - implementação do sistema de mérito para progresso nas carreiras; 
II - desenvolvimento do servidor na carreira mediante programas de 

capacitação permanente; 
III - vinculação dos cargos em comissão aos cargos de provimento efetivo 

das carreiras, nos termos da lei; 
IV - equivalência entre as categorias profissionais constantes dos planos 

de carreira e as habilitações aprovadas pelo Sistema de Educação; 
V - valorização da dedicação integral ao serviço público; 
VI - incentivo para o desempenho e permanência nas unidades do SUS, 

de acordo com o local, as condições e a natureza do trabalho, entre outras. 
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Parágrafo único. Os planos de carreira serão definidos 12 implementados, 
em càda esfera de governo, pelos órgãos de direção do SUS. 

Art. 49. A da vigência desta Lei, ficam vedadas as contratações 
de profissionais de saúde em regime de tempo parcial. 

Parágrafo único. O regime de tempo integral não obriga ao exercício 
profissional em um único estabelecimento do SUS. 

Art. 50. É vedada a acumulação de emprego dos profissionais de saúde 
nas instituições públicas do SUS e nas instituições privadas contratadas para 
o sus. 

Art. 51. Os planos de carreira de que trata o Art. 48 obedecerão os 
pisos salari.ais nacionais de cada categoria profissional establecidos por lei. 

Art. 52. Fica criado o serviço civil obrigatório para profissionais de 
saúde a ser disciplinado em lei. 

Art. 53. • É vedada a contratação, para exercer qualquer função na rede 
de serviço do SUS, de proprietários de serviços de saúde contratados pelo 
poder público. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 54.. É extinto o INAMPS - Instituto Nacional de Ass_itência Mé
dica da Previdência Social; 

§ 19 Os recursos humanos, financeiros, bens imóveis, móveis, materiais 
e equipamentos dos serviços operados por esse órgão, assim como suas atribui
ções e .competências são transferidos aos Estados, Distrito Federal e Muni
cípios. 

§ 29 Os quadros de pessoal desse órgão são considerados em extinção, 
assegurados aos atuais servidores os mesmos direitos, vantagens e condições 
contratuais, assim como o direito de opção, para os quadros estaduais e muni
cipais a que o serviço vier a se vincular. 

§ 3° Os servidores das administrações centrais desses órgãos poderão 
optar por relotação ou transferêricia federal, estadual ou municipal. 

§ 49 As transferências a que se refere o parágrafo 19 deste artigo obede
cerão a um cronograma, estabelecido pelo Conselho de Saúde correspondente, 
de acordo com as peculiaridades técnicas específicas, de forma a .evitar descon
tinuidade nos serviços prestados e a assegurar a total e completa transferência 
de experiência de uma instância institucional para outra. 

Art. 55. Todos os estabelecimentos públicos de prestação de serviços 
de saúde, mantidos por órgãos federais, estaduais ou municipais são incorpo
rados ao SUS com patrimônio, recursos humanos e financeiros, pelo nível 
descentralizado correspondente, observado o § 49 do art. 54. 

Art. 56. São incorporados ao MS: 
I - as ações de inspeção sanitária de produtos de origem animal e vegetal, 

atualmente de responsabilidade do Ministério da Agricultura; 
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II - as ações de inspeção sanitária das fontes de água mineral, atualmente 
de responsabilidade do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais -
DNPM - do Ministério das Minas e Energia. 

III - as ações de saúde dos trabalhadores atualmente de responsabilidade 
do Ministério do Trabalho. 

Art. 57. OMS promoverá as medidas de ajuste de estrutura com vistas 
à sua adequação à lei. 

Parágrafo único. A nova estrutura do MS obedecerá a uma organização 
matricial, em que as atividades componentes das ações de saúde são estruturas 
regulares e os programas, as dimensões integradoras, assegurando-se autono
mia administrativa e técnica a institutos ou equivalentes em nível nacional, 
voltados para questões estratégicas e de grande magnitude. 

Art. 58. Os serviços da DATAPREV são assegurados ao MS, Estados 
e Municípios, de forma a permitir a gestão informatizada das contas e estatís
ticas médico-hospitalares. 

Art. 59. Os serviços e programas de saúde da LBA, FUNABEM, assim 
como os de reabilitação do INPS; são incorporados ao SUS pelas esferas 
estaduais e municipais, conforme o âmbito de atuação. 

Parágrafo único. Os recursos humanos, financeiros, bens imóveis, mó
veis, materiais e equipamentos desses serviços são t~ansferidos à esfera corres
pondente do SUS, assegurados aos seus atuais servidores os mesmos direitos, 
vantagens e condições contratuais. 

Art. 60. Os serviços de saúde das Forças Armadas deverão, em tempo 
de paz, integrar-se ao SUS. 

Art. 61. Os Sistemas e Serviços de Saúde, privativos de funcionários 
das administrações direta e indireta, deverão ser financiados pelos seus usuá
rios, sendo vedada a transferência de recursos públicós ou qualquer tipo de 
incentivo fiscal, direto ou indireto, para os mesmos. 

Art. 62. Os serviços de saúde dos sistemas estaduais de previdência 
deverão integrar-se ao SUS e ser transferidos para as Secretarias de Saúde 
estaduais e municipais, conforme seu âmbito de atuação. 

Art. 63. É estabelecido o prazo de 2 (dois) anos, a partir da publicação 
desta lei, para a implementação dos planos de carreira federal, estaduais 
e municipais, do SUS, integrados e articulados entre si, considerados em 
extinção todos os demais regimes de trabalho e contratos até então vigentes. 

Art. 64. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não 
poderão diminuir os valores reais alocados para a saúde em relação à média 
dos últimos 5 (cinco) anos. 

Art. 65. No prazo de 5 (cinco) anos, a partir da publicação desta lei, 
o total dos valores alocados ao SUS deverá atingir 8% (oito por cento) do 
Produto Interno Bruto. 
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Parágrafo único. O plano qüinqüenal, para atingir a meta referida neste 
artigo, será apresentado pelo Ministério da Saúde até 6 (seis) meses após 
a publicação desta lei, para aprovação do Congresso Nacional. 

Art. 66. Os programas públicos de alimentação e nutrição deverão ter 
acesso prioritário e gratuito ao excedente dos estoques reguladores de alimen
tos do Governo. 

Art. 67. O SUS estabelecerá mecanismos de incentivo à participação 
do setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transfe
rência de tecnologia das universidades e institutos de pesquisa às ações e 
serviços de saúde, nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e às empresas 
nacionais. 

Art. 68. No prazo de 90 (noventa) dias após a publicação desta lei, 
o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo projeto de lei tipificando as 
infrações sanitárias e respectivas penalidades, definindo os procedimentos 
cabíveis. 

Art. 69. O Congresso Nacional, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
da publicação desta lei, aprovará o Código Sanitário Brasileiro. 

Art. 70. Fica extinto o Programa de Desenvolvimento do Sistema Unifi
cado e Descentralizado de Saúde (SUDS), aprovado pelo Decreto nº 94.657, 
de 20-7-87. 

Parágrafo único. As instituições componentes do Programa, de que trata 
este artigo, definirão a estratégia de transição para o SUS, de forma a assegurar 
a continuidade do fluxo de recursos e dos serviços prestados à população. 

Art. 71. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 
n9 6.229, de 17 de julho de 1975, a Lei n9 3.999, de 15 de dezembro de 
1961, e a Lei n9 2.812, de 3 de setembro de 1954. 
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ATO DA REITORIA N~ 692/88 

O Presidente da Fundação e Reitor da Universidade de Brasília, no 
uso de suas atribuições, resolve: 

1. Criar um Grupo de Assessoramento para elaborar estudos e propor 
subsídios para a elaboração da legislação correspondente aos desdobramentos 
da Constituição, no tocante à Seguridade Social (saúde, previdência e assistên
cia social); 

2. O Grupo de Assessoramento contará com uma equipe de coordenação 
composta por profissionais de diversas instituições que manifestaram interesse 
no trabalho conjunto sobre o tema e uma equipe de assessoramento integrada 
por técnicos que atuam de forma destacada na área; 

3. O Grupo de Assessoramento elaborará estudos, encomendará arti
gos, promoverá debates, divulgará informações e produzirá propostas de ante
projetos de lei correspondentes; 

4. Para viabilizar suas atividades o Grupo de Assessoramento buscará 
o apoio financeiro e técnico dos órgãos setoriais e contará com a colaboração 
das áreas correspondentes da UnB, através do NESP - Núcleo de Estudos 
em Saúde Pública, que se articulará com os demais Núcleos e Departamentos 
envolvidos com a temática; 
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5. A equipe de coordenação fica inicialmente composta por: 
- Eleutério Rodriguez Neto 
- Mozart de Abreu e Lima 
- Maria Emília Rocha de Azevedo 
- Antônio José Guerra 
- Eugênio V. Mendes 
- Eric Jenner Rosas 
- José Carvalho de Noronha 
- Pedro Luiz Tauil 
6. Este ato entra em vigor a partir desta data. 
Brasília, 22 de novembro de 1988. - Critóvam Buaque, Reitor. 



GRUPO DE ASSESSORAMENTO PARA ELABORAÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA SOBRE SEGURIDADE SOCIAL 
PÓS-CONSTITUINTE NESP/UNB 

Coordenador: Eleutério Rodriguez Neto 
Equipe de Coodenação: 

- Eleutério Rodriguez Neto 
- Mozart de Abreu e Lima 
- Maria Emília Rocha de Azevedo 
- Antônio José Guerra 
- Eugênio Vilaça Mendes 
- Eric Jenner Rosas 
-José Carvalho de Noronha 
- Pedro Luiz Tauil 

Grupos de Trabalho: 
GT ;- .Organização do SUS 

- Eleutério Rodriguez Neto (Coordenador) 
-Adindo Fábio Gomez de Souza 
- Fabíola de Aguiar Nunes 
- José Gomes Temporão 
- Francisco Costa Netto 
- Francisco Eduardo Campos 
- Mozart de Abreu e Lima 
- Maria Elizabeth Diniz Barros 
- Samara Rachel Vieira Nitão 
- Sônia Ferraz Terra 
- Pedro Luiz Tauil 

GT - Financiamento 

- Sérgio Cutolo dos Santos (Coordenador) 
-Aloízio Teixeira 
- André Cézar Médici 
- Beatriz Azeredo da Silva 
- Francisco de Paula Giffoni 
- José Rui Gonçalves Rosa 
- Paulo de Sá Carhpello Faveret Filho 
- Pedro Jorge de Oliveira 
- Roberto Piscitelli 
- Ronaldo Klein 
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GT - Alimentação e Nutrição 

-Elizabetta Gioconda Recine (Coordenadora) 
-Nathalie Beguin 
- Denise Costa Coitinho 
- Anna Maria Tibúrcio Medeiros Peliano 
-Eduardo M. Kertz 
- Mozart de Abreu e Lima 

GT - Saneamento e Meio Ambiente 

- Marcos José Mandelli (Coordenador) 
- Nelson Nucci 
- Rodolfo Costa e Silva 
- Nestor Borba 
- Elisa Viana Sá 
- Carlos Henrique Abreu Mendes 
- Rubens Fonseca 
- Maria Lúcia Barbosa Carneiro Oliveira 

GT- Recursos Humanos 

- José Paranaguá de Santana (Coordenador) 
- Izabel dos Santos 
- Ena Araújo Galvão 
- Thereza Christina Varella Vieira 
- Francisco Eduardo de Campos 
- Alina Maria de Almeida Souza 

GT - Vigilância Sanitária 

- Antônio Oswaldo Nunes Coutinho (Coordenador) 
-Ana Virgínia de Almeida Figueiredo 
- João Baptista de Lima Filho 
- Marta Cavalcanti Teixeira 
- Emerson Joel Gonçalez 
- Gilberto Amado 
- Heráclio Schiavo 
-José Augusto Cabral de Barros 
- Lia Celly Fanuck 
-Luiz Wanderley Lima 
- Marcelo Azalim 
- Marilena Lazzarini 
- Sezifredo Paz 
- Sheila M. G. Castanhola 
- Sueli Dallari 
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- Suely Rosenfeld 
- Zelinda Maria Tenório Cruz 

GT- Saúde do Trabalhador 

- José Luiz Riani Costa (Coordenador) 
- Amarilis Maria Muscari Riani Costa 
- Roberto Luiz Brant Campos 
- Samara Rachel Vieira Nitão 
- Antônio Carlos dos Santos Cardoso 
- Diana Antonaz 
- Elizabeth Lauar 
- Jussara Cruz de Brito 
- Pedro Elias Makarron 
- Raquel Maria Rigotto 
- Rene Mendes 

GT - Ciência e Tecnologia, Equipamentos, Insumos e Assitência Farma
cêutica 

- Eric Jenner Rosas (Coordenador) 
- Moises Goldbaum 
-José T. Fiusa 
- Pedro Luiz Tauil 
- Alfredo Shectmann 
- Lenita Nicoletti 
- Marilia Bernardes Marques 
- Cristina de Albuquerque Possas 
- Francisco Viacava 
- Severino Mareio Meirelles 
- Maura Pacheco 
- Fernando I. Sklo 
- Jose Alberto Hermogenes de Sousa 
- Luiz Felipe Moreira Lima 
- João Klinger 

GT-Sangue 

- Marisa Rodrigues Naves Ribeiro (Coordenadora) 
- Candida Mendes Cairutas 
- Carlota Osorio 
- Crescencio Antunes da Silveira Neto 
- Bernard Genetet (França) 
- Luiz Felipe Moreira Lima 
- Luiz Gonzaga dos Santos 
- Marcos José Viana Gadelha 
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- Sarnara Rachel Vieira Nitão 
- Thereza Christina de Aguiar Tavares 

I - SEMINÁRIO SOBRE LEGISLAÇÃO DA 
SEGURIDADE SOCIAL PÓS-CONSTITUINTE 

15 E 16 DE DEZEMBRO DE 1988 

LEI ORGÂNICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Relação de Participantes 
1. Aloísio Teixeira 
2. Arnarilis Maria Muscari Riani Costa 
3. André Cézar Médici 
4. Anna Maria Tibúrcio Medeiros Peliano 
5. Antônio José Guerra 
6. Antônio Oswaldo Nunes Coutinho 
7. Antônio Sérgio da Silva Arouca 
8. Arita Gilda Hubner Bergmann 
9. Arlindo Fabio Gomes de Souza 

10. Carlos Trindade 
11. Denise Costa Coitinho 
12. Dioclécio Campos Junior 
13. Eleutério Rodriguez Neto 
14. Elizabetta Gioconda Recine 
15. Eni Maria Barbosa 
16. Eric Jenner Rosas 
17. Fabiola de Aguiar Nunes 
18. Francineti Costa Figueiredo 
19. Francisco Costa Neto 
20. Francisco de Paula Giffoni 
21. Francisco Eduardo Campos 
22. Franz Rulli Costa 
23. Ivo Ferreira Brito 
24. Izabel dos Santos 
25. Jacinta de Fatima Sena da Silva 
26. José Eri Osório de Medeiros 
27. José Paranaguá de Santana 
28. José Gomes Temporão 
29. José Luiz Riani Costa 
30. Luiz Carlos Cavalcanti de Albuquerque 
31. Maria de Fátima Gil 
32. Maria Beatriz Pragana Dantas Brito 
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33. Maria Elizabeth Diniz Barros 
34. Maria Emília Rocha Melo de Azevedo 
35. Marisa Rodrigues Naves Ribeiro 
36. Marta Cavalcanti Teixeira 
37. Moises Goldbaum 
38. Mozart de Abreu e Lima 
39. Nathalia Beguin 
40. Paulo de Sá Faveret Filho 
41. Pedro Jorge de Oliveira 
42. Pedro Luiz Tauil 
43. Roberto Piscitelli 
44. Roberto Luiz Brant Campos 
45. Ronaldo Klein 
46. Samara Rackel Vieira Nitão 
47. Sérgio Cutolo dos Santos 
48. Sônia Ferraz Terra 
49. Trajano Paulo Caldas 
50. Eugenio Vilaça Mendes 

- SEMINÁRIO SOBRE LEGISLAÇÃO DA 
SEGURIDADE SOCIAL PÓS-CONSTITUINTE 

30 E 31 DE JANEIRO E l9 DE FEVEREIRO DE 1989 

LEI ORGÂNICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

Relação de Participantes 

1. Alberto Beltrame 
2. Aloísio Teixeira 
3. Amarilis Maria Muscari Riani Costa 
4. Ana Maria Canesqui 
5. Ana Maria Cantalice Lipke 
6. Ana Virgínia de Almeida Figueiredo 
7. André Cézar Médici 
8. Anna Maria Peliano 
9. Antenor Ferrari 

10. Antônio José Guerra 
11. Antônio Oswaldo Nunes Coutinho 
12. Antônio Sérgio da Silva Arouca 
13. Arita Gilda Hubner Bergmann 
14. Arlindo Fábio Gomes de Souza 
15. Ary Carvalho de Miranda 
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16. Candida Mendes Cairutas 
17. Carla Ziebell 
18. Carlos Eduardo Vieira de Carvalho 
19. Carlos Pereira da Rosa 
20. Carlota Osório 
21. Celecino de Carvalho Filho 
22. Cid Pimentel 
23. Crescencio Antunes da Silveira Neto 
24. Cristina de Albuquerque Possas 
25. Custódio Antônio de Mattos 
26. Dário João de Mendonça Bernardes 
27. David Capistrano da Costa Filho 
28. Denise Costa Coitinho 
29. Diana Antonaz 
30. Eduardo Flavio Oliveira Queiroz 
31. Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho 
32. Eduardo Leucovitz 
33. Eduardo M. Kertesz 
34. Eduardo Nakamura 
35. Eleutério Rodriguez Neto 
36. Eliane Maria Fleury Steidl 
37. Elizabetta Gioconda Recine 
38. Eloa Cathi Lor 
39. Eni Maria Monteiro Barbosa 
40. Eric Jenner Rosas 
41. Euclides Scalco 
42. Eugenio Vilaça Mendes 
43. Eurivaldo Sampaio de Almeida 
44. Fabiola de Aguiar Nunes 
45. Francisco de Assis Machado 
46. Francisco Costa Neto 
47. Francisco Eduardo de Campos 
48. Gaspar Almenio Coitinho 
49. Gastão Wagner de Souza Campos 

50. Bernard Genedet 
51. Guido Ivan de Carvalho 
52. Helio Dias 
53. Henri Eugene Jouval Junior 
54. Heraclio Schiavo 
55. Hesio de Albuquerque Cordeiro 
56. Hudson Cunha 
57. Izabel dos Santos 
58. Jacinta de Fatima Sena da Silva 
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59. João Baptista de Lima Filho 
60. João José Candido da Silva 
61. Jorge Adriano Moreira Feitoza Sotero 
62. José Agenor Alvares da Silva 
63. José Airamar Padilha de Castro 
64. José Carlos Seixas 
65. José da Silva Guedes 
66. José Eri Osorio de Medeiros 
67. José Paranaguá de Santana 
68. José Saraiva Felipe 
69. José Gomes Temporão 
70. José Luiz Riani Costa 
71. Leda Lucia Couto de Vasconcelos 
72. Lenir dos Santos 
73. Lucia Silva e Silva 
74. Luigi Battaglia 
75. Luiz Carlos Romero 
76. Luiz Felipe Moreira Lima 
77. Luiz Gonzaga dos Santos 
78. Marcelo Firpo de Souza Porto 
79. Mareio José de Almeida 
80. Marcos José Mandelli 
81. Marcos José Viana Gadelha 
82. Maria Angelica Gomes 
83. Maria Ceei Misoczky de Oliveira 
84. Maria Elizabeth Diniz Barros 
85. Maria Emilia Rocha Melo de Azevedo 
86. Maria Luiza Jaeger 
87. Marilia Bernardes Marques 
88. Mario Bernd Neto 
89. Mario Grassi Filho 
90. Marisa Rodrigues Naves Ribeiro 
91. Marta Cavalcanti Teixeira 
92. Mourad Hibraim Belaciano 
93. Mozart de Abreu e Lima 
94. Nathalie Beghin 
95. Nelson Rodrigues dos Santos 
96. Nilson do Rosario Costa 
97. Paulo Antonio Gomes Dantas 
98. Paulo Marchiori Buss 
99. Pedro Luiz Tauil 

100. Potyara Amazoneida Pereira 
101. Ramon Alvarez Gutierrez 
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102. Roberto Pecaccio Piscitelli 
103. Roberto Luiz Brant Campos 
104. Sarnam Rachel Vieira Nitão 
105. Sergio Cutolo dos Santos 
106. Sergio Zanetta 
107. Sezifredo P.A.Paz 
108. Sônia Ferraz Terra 
109. Thereza Christina de Aguiar Tavares 
110. Trajano Paulo Caldas 
111. Vítor Gomes Pinto 
112. Zelia Maria Cortes Alvez 
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Grupo de Assessoramento para elaboração da Legislação sobre 
Seguridade Social Pós-Constituinte 

Núcleo de Estudos em Saúde Pública 
Faculdade de Ciências da Saúde 

Universidade de Brasília 

ANTEPROJETO 

LEI DO SANGUE 
(Proposta para Discussão) 

BRASÍLIA, 10 DE MAIO DE. 1989 
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Observando os dispositivos 196, 197, 198 e§ 49 do art. 199 da Constituição. 
Considerando o quadro epidemiológico do País e o interesse nacional 

na questão relativa ao sangue, seus componentes e derivados. 
Fica criado o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, 

nos termos desta lei. 
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PREÂMBULO 

Art. 19 É criado o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Deri
vados (SNSCD), nos termos do § 49 do art. 199 da Constituição brasileira, 
com a finalidade de garantir a auto-suficiência do País neste setor. 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 29 O SNSCD subordina-se à direção do Sistema Único de Saúde 
segundo seus princípios e diretrizes. 

Art. 39 O SNSCD organiza-se através de rede nacional, hierarquizada 
e integrada de Serviços de Hemoterapia, assim compreendidos: 

- Hemocentros; 
- Centros de Produção de Hemoterápicos; 
- Núcleos de Hemoterapia; 
- Postos de Coleta; e 
- Unidades Transfusionais. 
Parágrafo único. Os serviços integrantes da rede nacional serão de cará

ter estadual ou municipal, conforme seu âmbito de atuação. 
Art. 49 Cada Unidade Federativa implantará o Sistema Estadual de 

Sangue, Componentes e Derivados, obedecidos os princípios e diretrizes do 
SNSCD. 

Art. 59 O SNSCD é composto por: 
1-organismos operacionais de obtenção de doação, coleta, processa

mento, estocagem, distribuição e transfusão de sangue, seus componentes 
e derivados; 

2 - centros de produção de derivados e outros quaisquer produtos indus
trializados a partir do sangue venoso e placentário, indicados para o diagnós
tico, prevenção e tratamento de doenças. 

Art. 69 São órgãos de apoio do SNSCD: 
1 - órgãos de vigilância sanitária e epidemiológica que visem ao controle 

da qualidade do sangue, componentes e derivados e de todo insumo indispen
sável para ações de hemoterapia; 

2 - laboratórios de referência para controle de qualidade de sangue, 
componentes e derivados e de insumos básicos; 

3 - outros órgãos e entidades que envolvam ações pertinentes ao SNS CD. 
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DAS DEFINIÇÕES 

Art. 7° Entende-se por sangue, componentes e derivados, os prodmos 
oriundos do sangue humano venoso e placentário, indicados para o diagnóstico, 

e tratamento das doenças, assim definidos: 
1 -por sangue, denomina-se o sangue total, proveniente de doação; 
2 - por componentes, os produtos oriundos do sangue total, obtidos 

por meio de processamento físico; 
3 - por derivados, os produtos oriundos do plasma obtidos por meio 

de processamento físico-químico. 
Parágrafo único. Entende-se por reagentes, os produtos de uso labora

torial, oriundos do sangue total e de outras fontes. 
Art. 8° Entende-se como atividade hemoterápica, toda ação que con-

_duz a aplicação do sangue, seus componentes e derivados no tratamento 
das doenças e ao controle de reações transfusionais e doenças pós-transfu
sionais. 

DOS PRINCÍPIOS 

Art. 9º O SNSCD rege-se pelos seguintes princípios e diretrizes. 
1-Universalização do atendimento à população; 
2 - Utilização exclusiva da doação voluntária não remunerada do sangue; 
3 - Proibição da comercialização da coleta, processamento e transfusão 

do sangue, componentes e derivados; 
4 - Garantia da proteção da saúde do doador e receptor; 
5 - Obrigatoriedade de assistência médica triagem de doadores, coleta 

de sangue e no ato transfusional; 
6 - Direito à informação sobre a origem e procedência do sangue, compo

nentes ou derivados; 
7 - Prioridade aos produtos de uso laboratorial e terapêutica oriundos 

de empresa nacional; 
8 - Participação da sociedade civil organizada no controle das atividades 

do SNSCD. 
§ 1° É vedada a exportação de sangue, componentes e derivados, exceto 

em casos de solidariedade internacional e/ou quando houver excedentes nas 
necessidades nacionais em produtos acabados. 

§ 2° É obrigatória a remessa de plasma excedente da rede nacional 
de Serviços de Hemoterapia, exclusivamente para os Centros de Produção 
de Hemoterápicos governamentais. 

DO CAMPO DE ATUAÇÃO 

Art. 10. O Campo de atuação do SNSCD compreende: 
1- Obtenção de doação voluntária, não remunerada e regular de sangue· 
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2 - Coleta, pn>cessamento ""'u"''~"'"1 
de sàngue, componentes e 

3 - Controle de do sangue, '-V''"'-'V"''"'"·wu e derivados; 
4 - Controle do descarte de todo o material na atividade hemo-

terápica; 
5 _:_Controle da utilização do sangue, co1mv1on1enres e derivados em todas 

as instituições que exerçam atividade hemoterápica; 
6 - Manutenção de equipamentos e instalações físicas dos Serviços de 

Hemoterapia; 
7 - Assistência integral aos transfusionais e doen-

ças pós-transfusionais de sangue, seus~~,~~.~~ e derivados; 
8 - Participação na formação e ap•eneH;;oa.mt~m.u de recursos humanos 

em Hemoterapia; 
9 - Ensino e pesquisa em ... .._,,,.,v ... 1 

10 - Informatização da rede nacional de Serviços de Hemoterapia; 
11 - Produção de derivados industrializados de e reagentes para 

uso laboratorial em Hemoterapia; 
12-, Divulgação sistemática de informações relativas à situação da Hemo

terapia no País e às atividades desenvolvidas pelo SNSCD. 

DA DIREÇÃO E 
Art. 11. O SNSCD será dirigido em nível nacional por órgão específico 

do Ministério da Saúde, que terá como atribuição: 
1 - Coordenar as ações do 
2 - Fixar e atualizar normas gerais relativas ao sangue, componentes 

e derivados para sua obtenção, processamento e utilização, assim como aos 
insumos e equipamentos necessários à atividade 

3 - Propor, em integração com a vigilância sanitária, normas gerais para 
funcionamento dos órgãos que compõem a rede nacional de de Hemo-
terapia: 

4 - com os órgãos de vigilância sanitária e epidemiológica 
para assegurar a qualidade do sangue, e derivados e dos insumos 
básicos; 

5 - Propor às esferas do poder público, instrumentos que se fizerem 
necessários ao funcionamento do SNSCD. 

6 - Organizar e manter atualizado o cadastro nacional de órgãos que 
compõem o SNSCD; 

7 -- Propor critérios para a formação de reéursos humanos especializados 
necessários à realização de atividades hemoterápicas e à obtenção. processa
mento, estocagem. distribuição e descarte de sangue, componentes e deri
vados; 

8 - Estabelecer critérios e conceder autorização para e expor-
tação de sangue, componentes e derivados, observando o disposto no § lº 
do art. 9\' desta 

281 



9 - Estimular a pesquisa científica e tecnológica relacionada com sangue 
seus componentes e derivados; 

10 - Fixar requisitos para caracterização de competência dos órgãos que 
compõem a rede nacional de Serviços de Hemoterapia; 

11 - Estabelecer critério e articular-se com órgãos e entidades nacionais, 
internacionais e estrangeiras de cooperação técnico-cientifica; 

12 -Avaliar a necessidade nacional de sangue humano, seus compo
nentes e derivados de uso terapêutico, bem como produtos de uso laboratorial 
e propor investimentos para a sua obtenção e produção; 

13 - Estabelecer mecanismos que garantam reserva de sangue, compo
nentes e derivados e sua mobilização em caso de calamidade pública; 

14 - Incentivar a atividade industrial para produção de equipamentos 
e insumos indispensáveis à atividade hemoterápica; 

15 - Estabelecer prioridades, analisar projetos e planos operativos dos 
órgãos que compõem a rede nacional de Serviço de Hemoterapia e acompanhar 
sua execução; 

16 -Analisar propostas orçamentárias dos Sistemas Estaduais de Sangue, 
Componentes e Derivados; 

17 -Avaliar e acompanhar o desempenho técnico das atividades dos 
Sistemas Estaduais de Sangue, Componentes e Derivados; 

18 - Instruir e auxiliar na elaboração de verbetes da farmacopéia brasi
leira relativas aos hemoterápicos e reagentes utilizados.em Hemoterapia; 

19- Propor normas gerais sobre higiene e segurança do trabalho nas 
atividades hemoterápicas. 

Art. 12. Os Estados, Distritos Federal e Municípios, por meio de suas 
Secretarias de Saúde ou equivalentes, executarão as ações correspondentes 
do SNSCD no seu âmbito de atuação, em articulação com o Ministério da 
Saúde. 

Art. 13. O Conselho Nacional de Saúde constituirá Comissão Técnica 
com o fim de assessorá-lo na definição da política do SNSCD. 

Parágrafo único. A Comissão Técnica será integrada por especialistas, 
representantes dos Hemocentros Estaduais e Municipais e representantes de 
usuários por meio de suas entidades organizadas. 

DO FINANCIAMENTO 

Art. 14 Os investimentos do setor público para implantação e imple
mentação das atividades do SNSCD bem como as despesas de pessoal, insumos 
e manutenção serão 'custeados com recursos provenientes do orçamento da 
Seguridade Social, Orçamento Fiscal da União, Estados e Municípios, órgãos 
financiadores de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, além de outras fon
tes. 

Art. 15. Os Centros de Produção de Hemoterápicos e os Hemocentros 
são instituições com autonomia administrativa e financeira. 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. l 9 O SNSCD terá o prazo de 5 (cinco) anos para assegurar a implan
tação e implementação de Serviços Públicos de Hemoterapia e Laboratórios 
de Referência Estaduais e/ou Municipais para controle de qualidade, a fim 
de garantir a auto-suficiência nacional em sangue, componentes e derivados. 

§ 1° Neste período, a implantação do SNSCD será acompanhada por 
um Comitê Nacional, encarregado da mobilização da sociedade e da viabilidade 
política e estratégica do mesmo. 

§ 2° O Comitê Nacional de Acompanhamento da Implantação do 
SNSCD será composto por representantes do Ministério da Saúde, do Minis
tério da Educação, do Estado-Maior das Forças Armadas, do Congresso Nacio
nal de Secretários Municipais de Saúde, da Associação de Usuários, da Asso-
do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, do Conselho Nacio
nal de Secretários Municipais de Saúde, da Associação de Usuários, da Asso
ciação Brasiliera de Doadores Voluntários de Sangue e da Associação Brasi
leira de Imprensa. 

Art. 2" O Setor privado e entidades sem fins lucrativos que desenvolvam 
atividades hemoterápicas subordinar-se-ão ás diretrizes e normas técnicas do 
SNSCD e dele participarão de forma transitória. 

Art. 3° Os Centros de Produção de derivados do plasma, públicos e 
privados, ficam obrigados a informar aos órgãos de vigilância sanitária, a 
origem e quantidade de matéria-prima, bem como a expedição de produtos 
acabados ou semi-acabados. 

Art. 4° A distribuição dos derivados produzidos no país ou importados 
será realizada exclusivamente por instituições governamentais. 

Art. 5\' Fica proibida a remessa de plasma da rede pública de Serviços 
de Hemoterapia aos Centros de Produção de Hemoterápicos do setor privado. 

Art. 6\' A aferesis é uma atividade hemoterápica exclusiva do setor 
público. 

Art. 79 É obrigatória a inclusão da disciplina de Hemoterapia nos cursos 
de graduação, formação técnica e básica de profissionais envolvidos com a 
prática hemoterápica. 

Art. 89 A direção dos Serviços de Hemoterapia deve ser da responsa
bilidade de profissional com qualificação especializada em Hemoterapia. 

Art. 9º O processamento e controle de qualidade de produtos hemote
rápicos são da responsabilidade técnica do profissional farmacêutico. 
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EM DEFESA DA SEGURIDADE SOCIAL 

Sônia Maria Fleury Teixeira * 

A introdução do conceito de seguridade social na Constituição de 1988 
como o eixo articulador das ações do poder público na garantia dos direitos 
sociais de saúde, previdência e assistência, tem sido apontada como o elemento 
inovador na concepção e organização da nova ordem social. Como toda inova
ção, esta tem sido também motivo de polêmica entre fervorosos defensores 
e ácidos contestadores, fato que não tem conseguido, no entanto, aprofundar 
o nível dos debates. No momento atual, em que se processa a discussão 
em torno da legislação ordinária neste campo, em um contexto altamente 
desfavorável de explosão da crise financeira do sistema previdenciário, toma-se 
não só oportuno, como mesmo imprescindível, buscar ampliar a compreensão 
da problemática descortinada pela seguridade social, a fim de que se possa 
orientar a correta definição das estratégias políticas. 

A definição da abrangência da seguridade social introduz de início um 
recorte no campo das políticas sociais tradicionalmente conhecidas, incluindo 
em um mesmo conjunto as áreas de saúde, previdência e assistência, enquanto 
outras áreas tão importantes para as classes populares como educação e habita
ção ficam excluídas, o mesmo se dando com outras de menor tradição como 
cultura, meio ambiente etc. Esse efeito de aglutinação/diferenciação parece 
corresponder à necessidade de congelar no texto jurídico o movimento histó
rico de ampliação dos direitos sociais no interior do capitalismo. Em outras 
palavras, se o direito à educação foi compatível com o capitalismo liberal 
-igualdades de oportunidades - freqüentando há muitos anos os textos constitu
cionais, a concepção que conjuga a saúde, previdência e assistência 
como dever do Estado/direitos universais é uma inovação legal compatível 
com a etapa monopolista do capitalismo. No caso da habitação, apesar da 
luta social neste campo e da sua centralidade para a classe trabalhadora, 
não se configura uma relação jurídica do mesmo tipo, já que, neste caso, 
o direito social à moradia se choca com a mola mestra do capitalismo que 
é a existência da propriedade exclusivamente como resultado (também pré-re
quisito) do mercado. 

* Professora-Adjunta da Escola Brasileira de Administração Pública/Fundação Getúlio Vargas. 
Pesquisadora-Associada da Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ. 
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A inclusão de saúde, previdência e assistência sob o conceito de seguridade 
social introduz, por outro lado, uma nova dinâmica neste campo, ao englobar 
no mesmo estatuto jurídico-institucional distintas estratégias estatais de aten
ção às demandas sociais (nas palavras de Sposati1

: a Constituição estabelece 
a saúde como direito de todos, a previdência para os que contribuíram e 
a assistência para os que necessitam). Por onde e para onde caminhará a 
nossa seguridade? 

ESTADO PROVIDÊNCIA VERSUS ESTADO ASSISTENCIAL 

Em estudo recentemente publicado2, Falcão aponta a emergência da segu
ridade social como parte do novo modo político de condução da vida societária 
introduzido com o advento do capitalismo, sendo que, no entanto, somente 
no pós-guerra as nações capitalistas desenvolvidas assumiram a reprodução 
social de todos os cidadãos, em termos mais equitativos e justos, como um 
dever do Estado. 

A autora diferencia, no entanto, dois padrões de políticas públicas de 
seguridade social, a depender da modalidade de desenvolvimento do capita
lismo nos países avançados ou nos do Terceiro Mundo, respectivamente, 
o Estado de Bem-Estar Social ou Estado Providência e o Estado Assistencial. 
As diferenças apontadas entre um caso e outro são: 

- O Estado Providência tem como paradigma os direitos sociais; o Estado 
Assistencial tem como paradigma o trato compensatório da pobreza. 

- O Estado Providência é fruto de um pacto social e político entre 
capital-Estado-classe trabalhadora; o Estado Assistencial não se assenta em 
pactos e sim em alianças conjunturais. 

- O Estado Providência se apresenta como agente central na reprodução 
social, gestor poderoso das políticas de seguridade social; o Estado Assistencial 
se apresenta frágil e impotente, compelindo a sociedade civil e o próprio 
pauperizado a cooperar na produção dos serviços sociais. 

-O Estado Providência é expressão essencial do Estado; o Estado Assis
tencial é expressão secundária do Estado. 

A lucidez apresentada nesta dicotomia não deve, no entanto, obscurecer 
complexas relações entre previdência e assistência, inclusive nos países capita
listas industrializados nos quais a persistência de políticas assistenciais durante 
todo o ciclo ascencial da economia pode ser compreendida como uma diferen
ciação que é uma função de classe. Essa afirmativa torna-se mais compreensível 
na fase autal de crise do capitalismo, em que ocorre em inúmeros países 
desenvolvidos uma tentativa de reversão do Welfare Sta te, baseada na diferen
ciação crescente entre contribuintes e beneficiários, ou assistidos. A resistência 

1 Sposati, Falcão, Fleury Teixeira - Os Direitos (dos Desassistidos) Sociais, Cortez Editores, 
SP, 1989. 

2 Idem. 
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apresentada pela sociedade a esta reversão dos direitos universalmente con
quistados tem sido o único fator responsável pela preservação do Estado 
Providência, cuja outra face, mesmo nas economias desenvolvidas é sempre 
o Estado Assistencial . No caso brasileiro, a introdução da seguridade social 
na norma legal, a requerer uma prática institucional correspondente, enfren
ta-se, por um lado com a ausência de uma tradição semelhante à dos países 
desenvolvidos em relação à consolidação dos preceitos relativos aos direitos 
sociais universalizados e à garantia pelo Estado de um mínimo vital e, por 
outro lado, com os efeitos nefastos da crise econômica mundial, que, no 
nosso caso, encontra-se potencializada pelo endividamento. 

PARADOXO ASSISTENCIALISTA 

A análise da evolução dos Estados do Bem-Estar Social demonstra que 
esta se deu em decorrência da transformação do modelo do seguro social, 
típico da previdência - recebe o benefício quem contribuiu e na proporção 
da contribuição - em um modelo de seguridade social, baseado na universa
lização da cidadania e no dever do Estado de garantir um mínimo vital a 
todos os cidadãos. Em uma economia em fase de crescimento, concomitan
temente com a extensão das relações de assalariamento, a implantação deste 
modelo de seguridade social se faz como parte da ampliação das relações 
capitalistas de produção, já que existe uma tendência (nunca realizada) ao 
pleno emprego. A assistência fica sendo o complemento indispensável, porém 
marginal, a este modelo predominantemente previdenciário (na medida em 
que ele consegue combinar a lógica pública - mínimo vital - com a lógica 
de mercado - possibilidade de complementações baseadas nas contribuições). 
O aspecto marginal da fase assistencial não deixa, no entanto, dúvidas quanto 
à sua essencialidade enquanto uma possibilidade de reversão do modelo em 
uma outra fase do ciclo econômico menos favorável. 

Nos casos em que, como o brasileiro, predomina o modelo assistencial, 
a conformação da seguridade social vai adquirir características próprias. A 
consolidação democrática nestes países vai depender das possibilidades de 
extensão e universalização da cidadania, rompendo por um lado os estreitos 
limites impostos pelo modelo do seguro-previdência social que é incapaz de 
atingir sequer 50% da população economicamente ativa. Por outro lado, torna
se imperativo, implodir o modelo assistencialista, que, ao estender benefícios 
configura ao mesmo tempo um modo de estigmatização da população benefi
ciada, afastando-se de qualquer noção de exercício da cidadania no gozo 
dos direitos sociais. Este é hoje o paradoxo assistencialista: em países caracte
rizados pela heterogeneidade do seu desenvolvimento econômico e pela sua 
articulação dependente na divisão internacional do trabalho a expansão da 
perspectiva assistencial é a condição de possibilidade de universalização dos 
benefícios sociais; entretanto, esta expansão de benefícios que ao invés de confi
gurarem direitos cristalizam segmentações da classe trabalhadora, acarreta a 
perpetuação de distintas cidadanias. 
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Esta é a questão que está colocada para a sociedade brasileira que pretende 
transpor a "barbárie" em direção à democracia: se o eixo central de nossa 
seguridade social não será a previdência mas sim a assistência, como evitar 
construir um padrão assistencialista de políticas sociais (caracterizado pelo 
dientelismo, paternalismo, inexistência de garantias legais etc.)? 

A ORDEM SOCIAL AMEAÇADA 

A conjuntura atual, na qual deverão ser definidas as leis ordinárias que 
regulamentarão a seguridade social, parece estar sendo condicionada pelas 
contradições inerentes à conjugação de dois modelos populares (seguro x 
seguridade) potencializadas pelas conseqüências do atual déficit financeiro 
do sistema previdenciário. Observa-se, inicialmente, que os prazos constítu·· 
cionais para que o executivo encaminhasse as leis ordinárias (6 meses após 
promulgada a Constituição) já foram superados, sendo que até o momento 
o Congresso não recebeu estes projetos de lei, ao mesmo tempo em que 
assiste-se à inércia do Congresso na definição de questões tão essenciais como 
o salário mínimo. A Comissão responsável pela seguridade social no 
Congresso houve por bem convocar a sociedade para em três diferentes simpó
sios discutir as leis orgânicas da Saúde, Previdência e Assistência, o que 
pode funcionar, na ausência do cumprimento das disposições constitucionais 
pelo Executivo, no mínimo como um instrumento de pressão para o desenrolar 
deste processo. No entanto, a discussão setorial desta legislação, envolvendo 
setores acadêmicos, empresariais, burocráticos e parlamentars, tem demons
trado que o caminho escolhido é, no mínimo, equivocado. 

Ao reintroduzir a discussão setorial, o que se obeseva é um esquarte
jamento da concepção da seguridade social, retomando-se as velhas e conhe
cidas diferenciações que opõem de um lado os setores contribuintes da classe 
trabalhadora e de outro os usuários dos serviços médicos e assistenciais. Ora, 
qualquer um que trabalhe nesta área sabe que esta dicotomia é uma manipu
lação que serve aos interesses corpotativos de um lado e, de 
outro lado, às necessidades de redução do gasto público impostas pelo paga
mento da dívida externa e interna. Sabe-se também que o mesmo trabalhador 
que hoje contribui minoritariamente para a Previdência é o desempregado 
ou sub-empregado de amanhã, isto é, é a mesma classe trabalhadora em 
sua fõrma ativa e/ou passiva. Ao mesmo tempo, é mais que conhecido que 
a política salarial imposta à classe trabalhadora nos anos atuais tem feito 
da população engajada no mercado formal de trabalho uma das principais 
usuários dos serviços assistenciais, especialmente dos programas de nutrição, 
já que o salário atual é insuficiente até mesmo para cobrir aquela atividade 
que é a base da reprodução da classe trabalhadora: comer. 

A crise financeira atual do sistema previdenciário é decorrente da redução 
do salário real provocada pelos diversos planos governamentais, da incapa
cidade de se retomar os índices de crescimento da produção do início da 
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década, da incapacidade de contenção da evasão das contribuições e da redução 
dos custos administrativos do sistema, e nunca exclusivamente como 
tem parecida à do aumento dos custos impostos pela equiparação 
das aposentadorias e pensões a seus iniciais (embora nunca seja 
computada a perda imposta desvalorização do salário mínimo que serve 
de base para o cálculo de todos os benefícios). 

Essa conjuntura adversa tende a determinar o contexto no qual se.rão 
promulgadas as legislações ordinárias, o que certamente favorecerá a posição 
daqueles que reivindicam a garantia de fontes de receita exclusivas (folha 
de salários e quase todo o faturamento - FP AS + FINSOCIAL) para cobrir 
os benefícios previdenciários, relegando a um segundo plano a assistência 
à saúde e a assistência social. Essa proposta de esquartejamento da seguridade 
social a partir de fontes de receita, embora me pareça ser inconstitucional, 
cada vez ganha mais força entre os setores de previdência e agora também 
entre os de assistência social. Restaria ao setor saúde, por sua maturidade 
política e capacidade de transceder os interesses estritamente corporativos 
compreender que é sua missão política a defesa intransigente da seguridade 
social, o que implicará na definição inicial de uma lei orgânica da seguridade, 
que seja capaz de definir o formato institucional necessário, os mecanismos 
de financiamento viáveis, bem como a elaboração integrada do orçamento 
da seguridade social. Caso contrário, o que se avizinha é a preservação da 
recente usurpação das fontes da seguridade oc~rrida por ocasião da definição 
do orçamento nacional, a utilização de seus recursos para o pagamento da 
dívida externa, o não-cumprimento dos compromissos da União para com 
os encargos administrativos da Seguridade. O final infeliz desta história nós 
já conhecemos: é o aumento da alíquota de contribuição de trabalhadores 
e empresários para cobrir o rombo da Previdência. 
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