
, 1199300591'
1111111111111111 1i1111,,,,1,111, 11111 I1I

'-

SUBDESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLITICAS SOCIAIS

- o Caso da Sa~de P~blica

,,
I,
,
,
I

Banca Examinadora Prof. Esdras Borges Costa (orientador)

Praf. Luciano AntSnio Prates Junqueira

Pref. Peter Kevin Spink

1.973

COORD~NADORI·A • çPG
fl)f: C E S I D o

EII'.J~ / ~.~ Jq2 .
l~lir: .



----ç~ - ,,\'
.".~ ·l··"~"~...,~:·~"~-"-·~.'~_M~-:-~~A.6[v.--- \ ->

co a ti"... , ... , ..•.•'-',..' ~ c" I /
~mpr~~·s·l:J. ', ..~ '~:~6\Jr\;.!~_t.~ I; /

! ;1:~-;p1li4,F'~1~:~~
~_'_·~'·"· •. :1·,.r·,."_ K€>i. ~

dqi/93 r'~~';;~-I
fi> b - as~ rr·;5."Ô,&(8i, .J)
~oJ..\~.~\J .' " .
3f',.l{é2\ t~.\)(\):tb.5) .

~~~·(~{ty ':,.'/<'''. 'O""M': ~ ~I"'"..':'.):'['.'J' .~ •........• ". "" " .........•...• """ .•..••••.•..••.......••.••.•.• H •••• " •••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• _ ••••• , ••••• " •• " •••• "" •••••• _ •••••••••••••••••• +
~k D ) M". Suely - Subd~~~D~Ql~iffi~niº__In~iiluçiQnal_~

:PQliii~alli_SQçiªi~ __ =_Q __ CalliQ_da__ Sa~a~_-E~bli~ª. Sâo
:PBulo, EAESP - FGV. 1993. 115 PdgS (Dissertaç~o de
:Mestrado apresentada ao curso de P6s-Graduaçâo da
:~AESP - FGV. Area de Concentraç~o Or9anizaç~es.
:Recursos Humanos e Planejamento.t------------------------------------------------------t

SP-00006297-Z

. /t------------------------------------------------------+:B~~umQ: Este trabalho busca problematizar a questio
:da!:;for'lTla~:;d",~:i.ntl:;!r'I)I,~n(i:7:{o do C~:;t<'~d() na ~,;D>:::iedad,::!,
:especificamente as realizadas atrav~s das políticas
:sociais voltadas para a sa~~e p~blica. Avaliando as
:pos~iueis razoes da sua baixa efetividade na melhoria
:d,,)~;; cond:i(;:(:;,,~!Sdi::! s'~\:1.d,:~ di:)popula~j:~~o.I::!ITI '.:.:)'::!r'a 1,. um

Y:dos pontos importantes do trabalho está no
: d ~,!~5"'~n\) o :I.I) i 111':::n to d •.~ q ti I:~~;;t. ."o d o I I ~:;u b d ~~~,;~~n uo 1I) í. IYII::!ri '1:. o
: í.n st :i. t ti C i Cl na l'1 " E !"t ':~ -t. .:;: r' mo b ti ~5';::i:l C a r' a I:::t I,~r':i. za r' a
!particularidade de formaç~o dos pr~prios 6rgaos do
:Cstado voltados para este tiPQ de intervenç~o~ :
lrealizou-se para melhor ilustr'ar a questân. um:
:estudo de caso, onde se apresenta uma organizaç~o
:p~blica ·de assistincia ~ saude no estado de Sào
lPaulo"t------------------------------------------------------t

+------------------------------------------------------t
:Palª~cª5=Cbay~ Estado br'i:lsileiro. políticas
: !:; oc i ,:1 i !,; ~ ~;;<:lllo::ll~! p 1:1.1::0 :I.:i ca ,! s U 1:0 d I;;: ~;; I;;!n \.1 o :I.I) :i IYI'::! rit o
:institucional~ burocracia estatal; baixa efetividade
:das aç;es sociais do Estado; institui;~es e processe
:pDl:í.t:i.o::C)~""+----------------------------~-------------------------t



SUBDESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E POLITICAS SOCIAIS
- o Caso da Sa~de P~blica

.!

SUEl~ Komatsu

. I

Banca ~xamlnadora : Prof. Esdras Borges Costa (orientador)

Prot.

Praf.
J

1993

,,



:i.

" Capitulo :1.

Estado Contemporâneo, Teorias Organizacionais e políticas

1.1. O Fen~meno das OrganizaçSes e o Estado."." •• 004

1.2. O Estado e os Mecanismos de Proteçâo Social

- a Rel~çâo Estado-Sociedade Regulada .•••••• 018

1.3. Tend0ncias do Estado Contemporâneo".u" •••• ". 022

Política de Sa~~e P~blica no País

~::~ 11 t 11 Int r ()(:)U <;: i~() '1 .•• ti 'i '1 .1 u 1-1 1-1 11 " 1:1 fi W' U " "" •• ,~ !fi ~, 11 " 11 c:t' U 11 U " 1i 'I •• "" ():;-~ é)

2.2. E~oluçâo do Sistema de,Sa~de P~bliça

2.3. Centralizaçâo do Sistema de Sa~de ••• "."•.•• " 034

2.4. A Política de Sa~de na Ho~a Rep~blica.H •••• " 042

8.5. O Mo~imento de Reforma Sanitária e o A~anço
I',
~

Representado pelo Sistema Unificado e
Descentralizado de Sa~de - SUDS .•••••••••••• 047

2.6. A Implantaçio do Sistema Unico de

S a \:1,0:1 to: .... SUB""" ••.. " ..••• " .. "". H " • " " " •• " H " " " " " " "" O~jY5



2.7. Conclus;es Iniciais •••••••.•••••••••••••••• 060

• C':lp:í.tulo~l

Análise Institucional e Organizacional da Estrutura de

Funcionamento da Sa~de P~blica como Política Social

~~ •• :J. 11 I r\ ·t r" () (:11..1 c;: 2\c) U " 11 n 11 " 11 •• 11 " ti fI li ti " li 11 11 11 U il 11 11 •• 11 fi u 11 U Ir •• ti 11 11 O é> ~;~

3.2. Subdesenvolvimento Institucional •••••••••••• 065

3.3. Reflexos do Subdesenvolvimento Institucional

na Política Social •••••••••••••••••••••••••• 07\

3.4. A Institucionalizaçâo dos Aparelhos de Estado

Envolvidos na Política de Sa~de P~blica ••••• 075

• Cap:í.tul(]4

o Caso Especifico do Instituto de Assist&ncia Médica ao

Servidor P~blico Estadual - IAMSPE

4.1. Contexto da Escolha ••••••••••••••••• ~h •••••• 077

4 .~':':. n':~~:;o::: r :i. (;: 'l:\() . d ,:1 In 5 t :i. t u :i. <;: ~Ko••..•••• u • " •••••••• u •• () /9

4.3. H:i.!:;t!:li":i.co da In!:;titl..l:i.(;:7:\(l. u. u ••••••.••••.••••••• Of:l;,:!

4.4. Mi5sâo Organizao:::ional••••• ~••••••••••••••••• 088

4.5. Avaliaçâo da Atuaçâo da Insliluiçâo ..•••••••• 094

4.6. Cono:::lu5;es Inio:::iai5••••••••••••••••••••••••• 101

:i. i

\



:i.1. :i.

(:onl:::lui:;t;,:::~:; r:'in-e·:):i.~H'1f 11 11 li ti U ti tt 11 "" 11.,,, 11 11 "" ti ti 11 11 U JI 11-" 11 U-U 11 U 11 li :I.()~:,)

B :i. b Lí. C)~:lr' ,:1 f :i. ,:1" 11 ~ 11 " 11 ti li li II II II 11 II I' n 11 n n n n 11 li II li n 11 li 11 li II 11 li 11 Il II"U li 109



APF.;r.:SI::NTAÇÃO

A P f' oP C) !:;t 61 de se reallzar uma anallse sobre um tema

abrangente e complexo ccmCl Política Social e suas

e Instituiç;es P~blicas prestadoras.

e consequentemente ':::n \}C) lI..! i d(~~:; n <~ efetil..!açio dos serl..!i~os

ofertados levanta.

t J .," "'] tm,:;:'.o (.1 C) .. o ~:.~1 c,:) ,. p t' :I. n c 1 p a ..1111:::n .. I;~
, .a abordagem a ser

até que pClnto um levantamentCl te~rico. C)U a análise de casCl

consegue abr.anger e int~rpretar de fato o tema?

a pretensâo de sequer cClnsiderar

esta dissertaçio como uma análise detalhada sobre o assunto;

seria mais cautelCl~o considerar este ensaio como um indicador de

identificadas, e principalmente um aglutinador de

vários pontos de vista possíveis para que se clarifique ao menos
.., i ,....~51n·.:.:Ju..ar', qUI:;:~:; :.(;)I:::~;; que dizem respeito a um bem p~blico

:i. n q UI:;:~:;t :i. o n ,,).'.)':;:1 enquanto representante de tal

., ,'.':1. n c ,:1 9 i:) <i: ,:', o OP t a Il'iO~:;. P Oi' li:!: \} ':'1 n t i:l i'

do El;;'l'.,:ldo,.o papel das políticas sociais, para

:i. n t ["odu z :i. r' ,~ Instituiçto P~blica especifica de

prestaçio de serviços de sa~de.



li:) n ç; <illllo s !TIi;\o .:1 I.) At· :i. o~;; instrumentos para

análise, tanto em relaçâo ~ organizaçâo do texto como para

avaliaçio propriamente dita. T '::~l'll(j~:; p c)r t i:ln t c •

iniciais que abordam teoricamente o contexto maior que envoll.)ea

política de sa~de. que identificamos nas teorias organizacion~is.

Estado contemporineo

concretizada como política

cultura 6rganizacional. "! .6', n l:i. .. 3. ~:; I~!Si

um aprofundamento Lac í I'r··'::~.. i~C:l.C)na(c) iil

p~blica, e mais precisamente. a desc~içâo e anAlise de

1." '.' ".:1'';.11) :1.üa(.I".O! I' utilizando conceitos já

consagrados de avaliaçâo de políticas p~blicasr no que concerne ~

sua efetividade. eficácia e efici8ncia. entre outros rarimetros.

Ti:)mbmm bu f:;C"l r(I<:)~,; :i.d.::!nt:i.f:i.car' .:'1 '.} ,:,1 I i •.,)ç: 6\o d ':1

Instituiçio, os atores e segmentos sociais envolvidos no seu

f un c :i. 01'1<:lm'::!nto, objetivando a~ontar ao menos seus mecanismos

manutençâo e sobreviu§ncia na organizaçâo. e principalmente. o

papel destes atores na dinimica do sistema e da organizaçâo.

acreditamos que se permitiu u ma <" I) a L :i. ,:1(j: '.i'o
'.:.~lobi,l 1 d,:)~:; ma~ifestaçâo da estrutura estatal

na prestaçâo de um serviço de natureza ~,;ocJ .• :1 1•

importante. extremamente especifico. e de como este fenbmeno que

designamos e chamamos de 11~,;ubd,::~!;;,::!n1)(;) 1!):1. lTI'::!1"1 t C) in!,;ti t ti C :i. on a :I. " :;"::!



m ',l n :i. f ':~~:;t. ,:I I· '1 ".',,11" t, :I. CU .. (:) (.;:ao

principalmente ha efetividade de

o corte metodol~gico realizado, que começa. na análise da

montagempolitica e organlZaCl0nal do sistema nacional de

do SUDS - Sistema Unificado e Descentralizado de Sa~de, e SUS -

Sistema Unico de Sa~de. e depois partindo para o detalhamento de

um caso especifico, o IAMSPE - Instituto de Assistincia Mcidic~ ao

Servidor P~blico Estadual. restringindo désta forma o objeto.

(para nio se perder de vista o ponto fundamental da análise) foi

o·risco assumido de perdermos em abrangún~ia. mas de seguira

linha mestra de avaliaçio, 01..1 seja, vincular sempre a avaliaçi6

da política social e institucional com as consideraç;es te~ricas

qué permeiam todo o texto.



C'!lp:í.tulo1

Estado CQnterupcr~neo, Teorias Org~nizaciDnais e Políticas Sociais

1.1. - O FenBffieno das Organiza;Ses COffiplexas e o Estado

A evoluçio de uma ch~mada teoria administrativa teffiem sua

complexificaçâo. um paralelo claro com o surgimento eformaçâo do

p.!lP I::! 1 técnicDy

principalmente de , ". ,

l"é) 1::::1. on a ,,:1.:<:<':)(" '::! max :i.m:i,zar- o processo prbdutivo.
e ainda servem para I it í,1;:!"J:I.",lm,rll"e consolldar o campo

administrativo enquanto segmento social.

O surg:i.me~to do campo administrativo, nio somente como um

novo segmento social na , t ' Iot, J, o::: ':i I:: I,:!

] it í '" I I,";!':;J:I." J, rilé)<i: ':10 7 SI;? '\,7' ,:i': U Z

das condiç;es que se produziram no s~culo passado com a Revoluçio
'I' I \ ' ]"n';:ll!:;",7':I..:I.,'::! di::! U fi :i, d':1 d,::!~;; P 7' o du t :i,I.I':i ~i;•

C) r" g,:'11'1 :i, za <i: ;~:':!!S c<:ld,:1
I

FIr o du <j: ';\{o lil.<:ll!;

tant o :i, n ti::! 7'n é)l'fI I.::!n ti::!

quanto externamente.

A existintia de diversas correntes tebricas administrativas,

principalmente em seu inicio de consolidaçio. nio exclui u~ traço



\'o"..,\

fund<:II1lI,~nt.<:ll a preocupaçio com o controle do

trabalho uisandosua maior e melhor produtlvldade.

Soménte passados alguns anos. percebemos uma alteraçio neste

paradigma, alternando-se a preocupaçâo tambcim para a análise da

que continuam a ser observadas. de forma a termos atualmente

De qualquer forma. o grau e a forma com que se mostra este

objetivo. do controle do trabalho.

correntes e pela complexidade do aparato organlzaclonal.

controle se manifesta pelo uso do poder, de forma mais ou menos

explícita. contrapondo necessariamente autoridade , I .•.... .
,':'I o )'~~(J:J.E~nC:l.<iI..

n a ITIu 1t :i. ·f a C I::! t a da complexidade das organizaç;es

';:1 t u ,:1 j, !!; v P C)d';;!7'

lnternas e externas formam um tecido.

portanto. nioformal.

complexidade crescente.

visando controle.

institucionalizado e consequentemente inquestionável • POf'ém ,.

n '::1t LI i"'I;~Z (:\ . I '1' .~. 0:: ,;:!o ..(:)',.:)J. o::: i:) presente nas teorias

administrativas. apesar

suPerioridade a que estas se pretendem e se revestem.



A.:::o mp ,:i n h ,:i n d o C) ~;:~:;t\.ld(J

das organizaç;es busca, ao ffiesmotempo que amplia

aprofundar a análise levando em conta principalmente a exist~ncia

de uma e~trutura social ffiaisabra~gente.

Aqui neste estudo. o que surge como foco principal d~

é o X::',:; t ,:i dc) ..

SegundCl Q5z1.h. podemos analisar o Estado como:

., 1.111'1.3 7'.;:: la (;:6\(:) ~:;oC:i.,:il.C(JIrIOLn stân c í •• :i pCll:í.t:i.ca
qUI::: ,:)7't ícu 1.:) um sist~ma de dominaçio social.
Sua. manifestaçâo material ~ um conjunto
interdependente de con f O!,,'ITI,:im

o aparato em que se condensa
I J . ,,,recursos ca 00m1naçao p<:)lf.t:i.Ci:i.1'

A análise· conjunta da duplo
"irt :i. cu 1.:\ li- ~i(o

I~: tamb!!Írilpor'
comportar o aparato Lnsl; :i. t ucíon a 1

atores concretos desta instância,
indagaç;es fundamentais. Enquanto organizaçâc

sociais art1culadas em instâncias aut&nomas mas cClmp1ementares. a
'Íi; :i.tu ,:1(;:i,;\odI::: indefiniçio e fragilidade institucional de países

subdesenvolvidos como o Brasil. pode ser melhor elucidada.



instância independente da

sociedade em geral. este afastamento distancia os processos

políticos dos atores sociais. que sio na verdade oS reals

p ;:1 r' t :i. c :i. p ;:l nt I:::~;

distanciamento entre as instituiç~es. a administraçio p~blica e a
i

Tudo

políticas e sociais. ond~ a participaçio efetiva da sociedadey

via seus atores principais.

base desta fragilidade institucional. Esta quest+o do aparato

institucional será melhor detalhada no Capítulo 3.
-'.,,"

E~:;ti:\ do "

do poder assume posiçio primordial por ser o elemento deligaçio

entre Estado e a Sociedade. Ma análise jusnaturalista, a formaçio

do Estado e o condutor da sociedade de um estado de natureza. de

barbárie. para a civilizaçioy seu estado da razâo.

t·' ,:1 possui duas bases

':IPO:i.C) , unia que pode ser explícita, ou

implícita~ a outra se basela na autoridade. com seus tipos-ideais

racional-legal. carismático. I· I" '1,I::: ·i. f' <~o:: :1. c :1. o n ,:l .•• Este poder weberiano

se estende como a possibilidade de se impor a vontade da pessoas

ou grupos sobra outros. mesmo que haja resistúncia destes. Mio sb

o poder economlCo está em jogo, mas tamb~m uma quastio maior, o

C) ~,; t ;,1 t LI ~:; o <:\':::OIYIP;:lnh,:I.



as crenças e as normas de uma

passam necessariamente por transformaç6es que

alteram as relaç6es de dominaçio em seu

í.n '~.':~f' í or- " "

f' J I . "",. o f' m·::1 p ':~ .a I: om :1. n ,,:1 <;: •.:\ o de uma spciedade ou

sobre outra, por consentimento ou por viol&Mciay como

já colocado na análise de H6b6~.

No caso das organizaç6es fo~mais. . I ~.' f' , "":t .: I;;~n t: ). ., 1':: (:)<;: ,:\(;)

,:1 I:~~;;t '::1 t ,;)I y bu f' ocr- ,:1C i a

instrumento e agente ~ltimo de dominaçio. ;:II::':lb':I1'1.;:lQpor'

equivaler com sua pr6pria estrutura organizacional, sob a fQrma

de um aparato administrativo. I~; t o é c 1,:)" C) no p r- (;)'::'::~f:;!;;Cl d,:;~

formaçio de um EstadCl nacional, que tem por característica mais

P,:17'ticu Lar- desenvolvimentCl de uma rede sistematizada

aparelhos de estado e , ~suas organlzaçoes

C (;)lYI a . I "(' . Mi.c ,::~n(:1. T :1.ca 0:;: ao ,'.' . ~ ,hegemonlCas que man,em

existentes nesta ,:1 t Y' '" '.Jé~,y

inclusive, de instrumentos racionais como os burocráticos.

entre Estado e burocracia:

" C) tipo ideal de tal organizaçio é a



r·:: ':1 inda,.

9

burocracia. Com a burocratiza~io

torna-se claro para todos que queirjm ver.

que o homem ~ controlada em alto grau pelas

suas relaçSes sociais com os instrumentos de

~ apenas um axioma do
ma 7' x :i. i,;mC) , um .(-'':ltC)

resolvido por todos, InteIramente ~ parte das

empregada pelas burocracias a fim

de viver. A burocracia é a administraçio que

evita quase c~mpletamente a discussio publica

de suas t~cnicas,. embora d:i.!:;CI.lt:i.f'

~:;\.I ,!!!:;. .d :i. f' I::~tr :i. Z I,~!:>• fI

" é 'fund,:llTIf::!ntal,d:i.!:;c:ip 1:i.I'\':'1

forem apoiados por fortes sentimentos da
1í.m :i. t ,TI<.;: ~\{C) d•.~ autoridade e da competnncia de

um , 'execuçio de atividades de':1

rotina. O molde de personalIdade do bur6crata

n or- !li!':)

i!llpersonalidade. O burocrata. em parte sem

posiçio dentro da hierarquia.

age como representante do do



1.0

prestlglO de toda a estrutura. () C C) nf·1i t o

dl:::ntr'Qdi:'1 bLI r· o c r' ,~ti 0:: .:1

A

substituiçio do tratamento

desaprovaçio geral

I;;:P it.;;:tC)':;;I:::OITIO f ,:1 \.1 C) t~ :i. t :i. ~;;mo ~

A l~gitimaçiQ desta estrutura burQctática da organizaçio se

dá por várias vias já descritas, como a coe~çio1 manipulaçio etc.

entretanto, que no atual estágiQ de desenvolvimento

0::: ~"l P :i.t "I 1. :i. ~; t <,\ e complexificaçio crescente do aparato estatal.
] . t . '". "::: '.:.:):í. . . :I. \TI <,I ti- .,,\ C) con s o l:i.d,;] principalmente pela razio instrumental.

que nada mais é que o cQnhecimento técnico consagrado pela 169ica

di,l Inl::: lu,:;;j,t.ll;~ P ,:lI" ,:1 O:::UITlpr:i.f' 0;:1,:\

impersonalidade que molda I.' .·i. f:! I:::n :1. o:: a r

f u n d"l 1i,,!!!1'l tal 00 I:::n t 1" li~ t é cn :i.O:::<:'I

neutralldade aparente reside o poder. O poder gerado pelo fator

eo:::onamio:::o~aliado a uma o:::ondi~iode fonte de status e prestigio.

Neste aspeo:::tQ também a organizaçio estatal se

identifica com empresas privadas. na técnica e na inevitabilidade

':~~;t r' u t U f' <:1
....•, .. bu r" oc t- i:\ \. :1. I::a n crescente racionalizaçio

p';;lr' ":1 ':;; .,1 t :i. ':i; f a z ~~f' 1:::0:::01'1 i~illl i O:::C).11>



1. :1.

exige mais disciplina. sempre restringindo
e tolhendo condutas n ~\o ) d i f I:::Y" ~;:nC :i. ad,:1~:;

c processo de racicnalizaç~c corresponde a um

quando analisa criticamente
nos avanços tecnol~gicos ,:1 aparente funçio de melhorar

d,:~ 1TI~\\()--dlf::··Cibr'i:l p

" ...."qu"llqul;::f' lYIUdi:ln<;:,:)na estrutura da mio-de-
oca ts :i. on ,":\di~ t,r::CríO····

. !' l' .'::3.';::1")",1..- :I.C ,:1 a uma transferfuncia da nio-

auml:::nti:lndc)i:l

I . . J 1t:: :1. ~;; p ,,1 7' :1. ':,1 a .;:'::: a classificaçio conforme o
trabalho e conforme a classe social. entre o
d J. ni:111'1:t.~:;mc)di:l estrutura de trabalho e suas

:I . '".: ~::P r- I:::C:1.a ç: ,:\C) do

:i. mP o !i;t. ,:1~i; PIElli:1!;;

Ci:lpit,':ll do

Por tudo isso. entendemos que sem que se introduzam mudanças

t~cnica acaba agravando as diferenças e condiç;es

figura do burocrata cumpridor

normas t~cnicas ~ a excelfuhcia. e a hierarqui~ a regra principal ..



;.

A relaçio do Estado com todo este processo de legitimaçio do

conhecimento tcicnico e instrumental ~ explícita pela sua lbgica

tecnoburoc~ática. f tamb~m atrav~s db Estado que o poder da

classe dominante se manifesta. Huma simplificaçlo da análise

u m<':1 I. • t t 't. '1'd,::: n s .,1 1::: 1:::s '\' f' '::::1, "<,:j I:::n . ,r I:~ c <:1 P :I. r. (oi" :1. l:i 111 o tE:

Estado; este foi funcional ~ acumulaçlo das classes domiriantes

historicamente. A , .I , t ,', ,
),I'lIE:X r ste nc r a do E!;;tado fo:i, fundaml;::nta:l.n(':l

acumulaçlo ~rimitiva. onde com regras de mercado Se favoreceu a

despropriaçio de pequenos proprietários a favor dos grandes

capitai~ mercantis. e posteriormente industriais. o I-::l:it ,:1 de) l:;I:~

constitui atendendo a interesses da classe dominante assim visto

como c Comiti Executivo da burguesia.



i a

1.2. - O Estado & os M~canismos d~ R~gulaç1o ~ Proteç1o Social

Dentro do contexto atci agora colocado. da organizaç1o do

Estado e suas relaç;es d& poder inerentes, podemos colocar como

:i. n ~:;t f' U m'::!11t o ~ltimo de sua legitimaç1o. ou '1 • t . '",:1 •. ':~ ':.:) :I. ". :I. 111,,1 <j: "I. o de)

poder de classes ou estratos dominantes sobre os dominados. na

prestaç10 de alguns serviços. d,:~f in :i.d()~:>

como bens p~blicos expressos nos mecanismos de proteçio social.

nas sociedades modernas. a dominaçio e as

dependincias, tanto individuais ou coletivas sio ocultadas p~la

igualdade jurídica imposta de dlre:l.tos. onde se incluem os
conceitos de cidadania e de :l.gualdad~ de acesso e mobilidade

social. O Estado surge como garantidor do interesse geral da
reproduçio material dos membros da soc:l.edade.Dai sua posiç10 de

aparente neutralldade e superioridade. de estar acima dos

conflitos g&rais da socledade.

(.~ :i. nd ,:1 '!!;I::~'i;) LI 1'1do M!':>.:lt,iJ,1 é 1'1,:1 dCl

políticas sociais que se visualiza melhor seu processCl de
dominaçio e exploraçio.

Te6ricos da Escola de Frankfurt. e os que seguem sua linha

tinham o Estado como um de seus eixo!!; temáticos

P f' í.n c :i. P ,:1 :i. !:; y C) 7' .:1 ·F .:l Z .;;!n de) ma i ~1 "IIYIP ].,\"1

.::!n'..lo l'..!.;;!ndo mudanças estruturais que ocorriam na sociedade
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capitalista. ora fundindo-a co~ a crítica ~ razâo instrumental.

t r' .:l t .:IITI O::OIYIOt l;~ITIa

discutindo quest;es de funcionamento e legitimaçio.

extrema importância ~ o papel regulador da intervençio estatal.

na forma de mediaçio do conflito de classes, atravcis da prestaçio

de serviços p~blicos.

I:st.:1 'l f"" I I ]ln",~:~r"'l::~r'!:!nC:I."l1:::~;':,.:I':,a , n,:\ manipulando fluxos e

eventuais crises acaba desaguando na formaçio do chamado "Welfare

Selcial cr' :í, t :i. C <:I

frankfurt:i.ana de Uii •• PClf' os confl1tos entre

trabalhadores. pois cria condiç;es mínimas de sobreviv&ncia.

Mesmo em países com padr;es distintos de desenvolvimento. a
, , tmlnlmos parece ':er

efetuado. A intervençio. entio. atinge dois importantes aspectos.

o político (conflito de classes) e o econSmico

1YI':~r"c<~ do ). Ao se avançar na .;~Inoutr o

discute a questio da razao lnstrumental e a dominaçio racional-

bur6crática do estado capitalista. A busca do progresso,

científicos acaba por criar a chamada ideOlogia

tecnocrática. e no caso particular do Estado. pode-se f i:. li:\ f'

d,:\ :i, .;:I'!::O 10'::J i a tecnoburocrática como l~gica predominante. A

crença de que o avanço tcicnico ',:]':~f' ,:\I d ,:\

pelo que se observa. nio acontece de forma tio

simples e direta~ pelo contrário. pois gera mais conflitos pela
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irregularidade na " I 't ' '"(,I U:;", r :1.'H.• :t <j: ao ll!:~',:;):i, t i m ,:1

di:) , I n,
1. n t I;;~F' U I;;~n <j: ao principalmente quando a

so li.;:l1'~:i, Ci:\ da n i:)

, I' J. ' l' N ,\:1.n !,;", :I. (. uc;a 01'\ ,':1 l. Z ê\ <j: ao '::"::~ c on t r-o l~.~ p o 1l,ti c.o

,o que ocorre ill um

,I 'I I':l (' I ~ I 'li '" , 'I' I(J ~:;~~;;••o.:: ,':1lr,,;;~n \"D ç ,:l •. () r' <;: i:) .;: I:;~ 't, r' (:l :) ,:1 •. ", () n aCl I::~s p I;;(C :L ê) •• :t z (:)'::(:)••

a Lc a n c a ',~)r'i:lndl;;!

promouidos pelo Estado (já criticado pelos frankfurtianos). O que

jogo 0 a questio da funcionalidade dest.ainteruençio

nlo hauer um mínimo de efetiuidade entre

,:::h':11TIi:\d':'I!:;

sociaisr que resultem positiuamente de fatDy ao menos nos países

subdesenuolvidos e no caso brasileiro.

O Estado 'agora 0 combatido como sendo ineficiente. pesado e

corporatiuista, julgado pela mesma dinSmica e lbgica que criou e

legitimou. e também ~ sua estrutura tecnoburocrática. A sua crise

incapacidade de atender as

t,:\lTIbómdo

mercado enquanto J, ,', ,es(rutura eCOnclTllCa que antes gerou o Estado de

Bem-Estar dentro de uma ideologia liberal.

o que também desmorona ~ o mercado forte e auto-regulador da
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economia, suporte da hegemonia burguesa. pois a pr6pria hegemonia

pelo surgimento e fortalecimento de

recortes. de naturezas ':~c o n i;; 111 :l c •.:)!:;

categori~ ampla, fracionando-a de forma definitiva.

Importante nesta linha de análise, a tese de Cffe cnnsldera

o surgimento e a aplicaçâo das políticas snciais como +uncionais

aos interes~es do capital privado, os quais o Estado representa.

controlando o mercadó de trabalhn e suas eventuais

" ]
, I..PC) .:1. .\. J. C ,:1 social ~ a forma

p f" 01:;. l'::!ITlada

transformaçio duradoura d,::!tr'ab,:llhc)n7:{o....

,:l~:;~!;<:)La r- :l.i~do ti~":lb.:l.thc) o

processo de industrial1zaçâo capitalista ~

1·, . ".;acompanhado de processos ce aesorgan:l.zaçao e

mobilizaçio da força de traba.tho.

liITl:i.ta Ln í cí e I do

cap :i.t <:1:1. il:;ITICl, mas que nela pode ser observado

com aspeclal clareza. Os indivíduos atingidos

por tais processos entram numa situaçio na

qual nâo conseguem mais fazer sua pr6pria

d,::, trab a Ll-,o

subsist@ncia. já que nio controlam, seja em

termos individuais ou coletivos. a~ condiç;es



o 1.I1YI':'1 do

cíclicas do mercado de

trabalho. é que as políticas sociais. ou o Estado de Bem Estar
•..,~;ao 1..1 m ,:1 classes trabalhadoras para uma

I) ida. IYI,:1 ~:; uma

func:i.<:)n-i:\l"do pr~)Pt·:i.Qf:;:i.j!;t';;!IYt';ldi::!Pi"odu".;::'~Qcap:i.tc\l:i.j!;ta.I),::!mtr'u:i,r'a
I· \ '11 . ::I t .. '".(.f' (~:r .:1 •. ", o ~,;.::tI' :I. ,:\ ,:\ ' •• I'?'!;;"r·u :1. ':j: ,:\0

. J.'\ ,. .• l f" , .\ . \';::"·Ij:l:J.i.a....x·:: lmpC)f't.an·'.~:!··r'J.~;":lr' qUI::!a an<!\,.:I.~:;.r:1';:'::!Qff!~l

é de um EmtadQ representativo de sociedades capitalistas mais

avançadas. No Brasil. om conceitos de seguridade social t~m
, . l

1.1 "I. r' :1.,':1 S QU··.r' ,"~, t '".;::o n o . ,:1<;: <.:>,,~S I:~

na Brasil a utiliza~io de
cQnceitos de seguridade social. que designam os mecanismos dê

p f' :i. n'lof'o::I:i.<il lm'::!flt '::! y 'f:!!:íb":l i" f' c) frontalmente com
resultados efetivos em suas incipientes aplicaç;es. O Estado de

Bem Estar Social. o prbprio nQme traduz.

exist&ncia de estab:l.l:1.dade qualidaJe devida n o

da sociedade comQ um todCl. o que. claramente.

Brasil. Aqui. as demandas por igualdade social. em seu sentidQ de

j u sl; :i.<;:':\ 1:;1 .::: :i. d ,:1 d ,:\n :i. ,:1 , erue n do '''r
f;; ao , fOf'm.:)

estritamente parcial e corpClrativa.
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Porém. dentro deste contexto crítico dos mecanismos de

regulaçio social do Estado. nio podemos deixar de lado que dentro

das sociedades modernas, as políticas de natureza social sio

'"senao um avanço. uma conquista, da soc~edade, um

elemento estrutural economias capitalistas~

citado por Dtaib~ r o Estado de Bem Estar

Social ci caracterizado pelo padrio mínimo de garantias sociais

beneficincia." t um exercício de direito e nio uma benevolfuncia

assistencialista do Estadop assim. o Estado de Bem Estar também

se caracteriza por ser um direito do ~onjunto de cidadios de uma

naçio. e nio somente de trabalhadores formalmente pertencente ao

mercado produtivo d i f.' .J!t. o no

financiamento das políticas.

Cl Emt,:ldo t;:!~:;t .:1 r' Soe :i. <\1 I efetiva-se quando se

~:; (:J I :i. d :i. ·Fi c ,:\m os direitos sociais. o que de forma estável s6

ocorre ap6s a institucionalizaçio e consequente garantla dos

direitos civis e políticos.

Isto posto. outra questio se coloca. dentre do cenário atual

de discuss~es acirca do Welfare State: a sua crise enquanto

mecanismo garantidor do mínimo social aos cidadios. O qui poderia

enquanto organizaçâo que respondia

positivamente ~ acumulaçio capilalimta?
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Nos parece que o qug se deve questionar nio é somente esta

forma de organizaçio capitalista enquanto reprodutor ~ mantenedor

principalmente como uma crise fiscal. de economia mundial, e de

consequente queda é1 cu I1IU la<; iX(;)

consequente dificuldade no financiamento das políticas sociais -

como ~ colocada em países tradicionalmente organizados para

provimento de Bem Estar. como as naç;es européias em geral.

PoY'élYl a ]' '"<:1 ',.1<:"1 ,:t él <; ,,\o lil ':1 :í. s completa indica a existincia de uma

relaçio Estado-Sociedade mu í t o In,:\i ~:; de)

aproveitamento de uma classe dominante Sobre outra dominada. A
t 'j , ~'j ... ,,:) U':), . c;o IYIP o ~:;:1,<;: f.I,o ""::1 ',,:J '::1ITI Cl n 1 C ,:1 Jo E~tado parece nio mais atender aos

:i.~teresses de uma sociedade capitalista de classes. desigualmente
, I ' l' J • 'j Io f" ',;J ,:\ n :I.z oi) .: ,!l y .1n ~;", 1 (U c: :1. o n ,:\ "Irl':;! n ':, '::1 convivem diversos

graus de reinvidicaçio total~ente distintas ~ muitas vezes

.:\nt ,:1 ',:,:)<:) n i c ,:1 li; entre si. Os aparelhos de Estado administrados pela

t I::!cnobu 7' OCt~ a.::::t,:1 dom i n ,'i! nt,::! naturalmente uma arena de

aut CHl D11'l:i. a P i,l r' i:l

articular com setores da sociedade civil. o que desestab:tllza

facilmente o equ:i.libriD instável em que se encontra.

" a relaçio Estado-Sociedade cDncretiza-se

atrav~s das suceSSlvas tomadas de posiçiD de

diferentes atores SOC1a:ts e estatais. frente
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programáticas estabelecidas

di:)

nio apenas o comportamento

intra-burocrático, também a dinâmica

p or- esse processo e seus efeitos de

retroalimentaçio sobre o comportamentci dos

Parece entio que ~

Estado de Bem Estar Social e seus mecanismos de proteçio social,

da .crise de Estado ~tual e sua forma de acumulaçio nio pode ser

partir de fatores puramente econbmicosi ou melhor.

financeiros. A soluçio aparentemente nio está apenas na urg&ncia

de um processo de p r- i 1•.1 ê) t :i. Z i~ç: ~:~o" dos gastos estatais

e saneamento do déficit p~blico. Parece que a crise tem raizes no

I I . '"processo ce mocernlzaçao de)

capitalismo, que acabou se perdendo em suas pr6rrias contradiç;es

intl;~r'n':I~;;•• !? na i,;U "I netur-a1 a t u ,'~I"' ·Forllli:l

:i. ".:j U ê) 3. :i.:~. ..{U' i ,:l a to d "I s .:1!l; demandas dos diversos setores da

1:1 ~;! .(:o r' fi! ,:1 muito mais clara, esta situaçio de crise se agrava

se analIsarmos o caso brasileil"'o. pois pelo que se pode constatar

I . t' l"1 :I. !l; .. () r' :r. o:: ,:1 !"li I;:!n.:~;! • C':)Y":lct';;!T··:i.zou um pat ':1 ITra7'

mínilTro de proteçio social nos moldes tradicionais do Estado de

Bem Estar Social - renda mínima. sa~de e educaçio un:i.versalizada.



e mesmo as poucas medidas implantadas carecem. '::,I)a :I.i,a(i: ~{(:)

':.:).I.ob;:,t , F t,· . I II::! .. I~~t, 1 \) :lo'a:: ~:) I:: IE:

1;;: n ·r: f' I:~n t a 11, u m ;:1 crise em sua legitimidade. l:i.mitado

ca t· <:1 c-l:."J:f' :i. zou " Questiona-se agora ;:) ~;;u.:1

utilidade enquanto açio p~blica. numa ~orma clara de inserçio de

serviços privados nesta esfera, sem que ao menos se busquem

com sua natureza intrínseca



1.3. - Tend@ncias do Estado Contemporâneo

(.~pal"'t:i.f"desta anÁlise da relaçio entre Estado e Sociedade,

o que su~ge como tarefa para as teorias organizacionais no campo

do estudo desta

. ., .\IYI a :1. ~,; I.) :t !,; :1. \) O;~•. )' tant o na

p~blica quanto na privada.

Estado. e ~ortanto umadimensio administrativa maior t .:lIYrbóm,

n uma em que a política

razio instrumental e técnica. assegurando uma

] I in t ,.... ia I!lrl::! . ", () f' ).n .'..IE! '.:;)t· <:r <i: 'oI (:) !;;o o::: ], .~. •

o Est.do contemporâneo contribuiu dlretamente para i:1

\. t· ,."
I~ 1!';'. :1.1'\<;: ao 'I .\.p \J. ::1 .. :1.c,:\ I;~ P f' :i. 1•.1 él d i~

pois enquanto responsável pela

'1 N I t·r,::: ..•.~<;: (;1 I::! !:> P f" tIO:: ti .. 1'·) ,:\!;; y dinimica das força~ hegemSnicasr

que constantemente se alteram. e conse~uentemente modifica sua

pr6pria composiçâo de torças. tom.m menos visíveis os limites e o

alcance de s~us aparelhos.

0::: C) ITrO . c;é\ t I::: '::J o 7' :1. <':\ apenas te6rio:::aou como um

fenSmen6 ~eal que interfere no nosso cot1dlano.
,

!l!P (;)0::':\ at ue l,

I:~X:i.t;'t.iiincii:l·dl:~ uma crise geral de produçio econSmica ~ social



atInge nio sb o terceiro mundo mas também países desenvolvidos.

em tais proporçSes que quaisquer análises e solu~~es propostas
" ". t , ., . I 'jp':~..a pr'<:)pr':li:\:I. 11c.:::r'·.::::<:a':.~n';?'::'U..os:lcat:".:::

em um c.mpo tebrico ainda mal resolvido. seja pela corrente

I1lar'x:I.~:;tiilou liberal que trabalham o fenameno contemporàneo do

Estado capitalista.

A tendincia existente no Estado democrático moderno. na

Cffe está na individualizaçio da sociedade pela perda
1••••1,'.:1 1'\ o (,':'(~.í.(·..\ .., .. .., C) '1 .. ·t· -i !1'1' "1" "1 ..

' ••• ": I•••••• '::: •• 1•••• ' •• '" ' •• '": •• Evitar o decl1nlo das conquistas

alcançadas está na busca por uma aliança política forte e

u n :I..{. l '::,,1 d•.:\, d íf í cu Lta da

Por isso mesmo. tim-se várias análises do que representa o

Estado contemporâneo, o seu papel na realidade atual.

procurará de todas as -Formas ser também

dirigente. isto é. obter ., '1' l:1.( "::o .. O'.:;) 1. C ':1111':::1'\ ". In!

con !:}I;,:nt :i.m.:::nt o di:\ popu 1,:\<;:~K(:) lO ••

Assim temos o Estado como -Fator de coesio da sociedade,
nio importando os meios que utiliza para obtfu-la; Estado como um

sistema político de dominaçio. com in-Fase no estudo e análise da



esfera política e jurídico-legalp ou ainda Estado corno um

in l:; t :i. t u i <i: é';,:;! !,;

eventualmente se chocam na manutenç~o do poder. numa faceta da

sociedade capitalista atual. Nesta ~ltima análise, complementando

<~ ~ individualizaç~o1
importante fen~meno: o conceito de hegemonia se perde.

qUI,~.? P C)Y' {IV, • j 1, f o :i.

Y' I::!Pf' I::!!;;I::!nt i:\elo p'::!lo E,::;t ,:1 do ,:l b so Lut i!:;t a I:! P ~.:!li:l bu r' -;;)1..1 I::!f:;:i. ,':) indu li; t(':i.a I ...

A fragmentaç~o da hegemon1a fragmenta também a análise. O

que é hegemanico na sociedade hoje em dia? Qual a classe

dominante? O que predomina é Cl capital comercial. industrial, a

classe política? Mio se pretende. , '1.1·"P (;)7' ~,fril Y' ~:!..a \. :I.u:t. z: •.~Y' o cClncI::!:i.tcldi:!

Estado. o que se justifica pela pr6pria complexidade de sua
or-':':JanLz (:)c;: '2\0.. Ac) I ' .c; CH) . :. t· ,,\[':1.C) r C) E li. t i:l do
J' .•.• ::I1:.1 :1.ri ,,\IV, 3. C ,:1,. I" I,~ func1Clrl,':)ml!;!ntCl, e com sua fragmentaçiCl de

U In,:) ·f or- fila I ]., ~ IO::':i! .. :t. ::1I::! Y' '::1 ç: ,:\C) .;: ,:) e da rotinizaç~o desta
., I' . l '"7' I::!..;:l·i. :tI) 3. Z a q u I::!\;;··. (:ll:~!:;graves, que acabam por

confundir crise de Estado com a crise administratiua do Estado.

crise esta de seus aparelhos enquanto geradores e gestores da

administraç~o das diversas instituiç;es p~blicas ..

A d:i.scum!:;ãc) percebida~ para Cl Estado

contelnporineo v~o ao encClntro do que me pretende analimar aqui,
mais detalhadamentep. a avaliaçãCl da estrutura :i.11l:;t :i. tu c ío ne :I.

:i. mp J.,,) rit .:1 <.;: 7:{C) ] • P." ] ' I. • , II::! ,~p . J. C "I c;: ,:\C) .;: I::! PC) .:1. \'. :1.c (:)1,; .;: '::! .;:: u n "10



social, que a nosso ver delimitamo grau de compiexldade atingido

pelo Estado atrav6s de seus aparelhos. A complexidade aqui ci

colocada en~uanto capacita;io para ~:\s dl!i:mi:ln da s da

o que se busc~rá. nos pr6ximos capitulos ci caracterizar

melhor a estrutura específica existente para presta;io de

serviços de sa~de. Ó alcance e efetividade da 'sa~de p~blica ~ um

dos lndlcadores mínimos de bem-estar de uma sociedade. As

divergªn~ias ideol6gicas quanto a funçio real das políticas de

,"conrpi:\ n ha di~!;;

apresenta~io desta política específica. inclusive com relaçio aos

arranjos pr6rrios ]' I' f' , ~.I:~ ~;C) .:1.':::1. T :t. o:: a I,j: ao :i. n !;;t :i, t LI I::: :i. on ,\1 ]; y

que imprimem sua dinâmica exclusiva. que refletem diretamente no

'l I -a.cance ce sua açao e nas resistªno::ias ~s I1IUdi:l n (;:a!:; !ll,:l :i 5 Pr' o'F u n di:) ~::.

em sua estrutura.



Capítulo 2 - Resgate Hist6rico da Implantaçio e Desenvolvimento

das Políticas de Sa~de P~blica no Brasil

Intrc)du<j:'ão

Historicamente, na implantaçio de políticas sociais da área

dl:~ n o Br<,)~:;:i.l. •.:)O~:;

recorrentes em qualquer socledade capitalista contemporânea de

desenvolvimento tardio.

capitalista acaba por determinar a necessidade e a forma de

intervençio do Estado mecanismos pr~prios. quando

nio está respondendo satisfatoriamente aos padr;es de produçiou

J o • l1:.11z r- I::!~:;P>oi!:I. 000 o

ordem e ao ritmo em que 05 regulamentos

socla1S via sendo estabelecidos. ao escapada

tanto

\;;.oc:i.":l:io~:; quanto em termos do

n~mero de dimens;e5 sociais cobertas pela

'I "1 '""I::! 91~:;,.,:)(j: ,:\() • n o ,(-'(;)("lYla t C) bu /"e)e/" At :i, CC)

administraçio dos programas.

financiamento e. finalmente. distinguem-se os



q u ento a articulaçio dos programas

s; C) c: :i. a :i. s; r

111c'iI x :i. m :i. Z ,'I t" ,:) eq~idade com as demais políticas

governamentais. sobretudo aquelas que t@m por

• I\J

1•.1 I l!;<:!D :i.ll'IP ],':1 n t "I <i: 2,Cl 9f' <':) da t i !.!f.i

institucionalizaçio das aç;es sociais. somadas ~s neceSSIdades de

Se manterem os ~atamares de a~umulaçio, ~ste capítulo pretende

desenvolver e resgatar ri qU~ existe no Brasil como Sa~de P~blica.

no entanto, um detalhamento exaustivo de tCldos os

fatos ocorridos. detalhamento este que nio ~ objêto desta

Vamos nos concentrar em um período recente, que contém

'o contexto necessário para avaliarmos os . . ~..;mecanIsmos e organlzaçao

do Sistem~ de Sa~de P~blica vigente ap6s a Const:i.tuiçio de :1.900 ..

,'i1S P I:~I:::t o ~!; I . I" ."I :1.1:;.··. <:)r :L .;:;o·~!; ,:l n t I:;~(' :i. C)f' ';~S

necessarlamente serio realizados para que a ,:1 \.1 61 ). :i. <:1 <i: ·~\O f i qUI:::

situada dentro de um panorama global desta evoluçio. ilustrando

melhor o entendimento da hist6ria recente. em concordância com as

particularidades pr6prias do ritmo e ordem ref~rentes a

'1'" . . '!P() .. l\'.:l.CaS;OI::I" ..... , principalmente em se tratando da formaçio do

estado brasileiro. 1 '" I' tr" I!~ a <; i:\ C) .:: :I.r I!!!.. ,:)

• • r Iorlglnaram a sauce '! '! .pU.:;',.:l.cacomo atualmente ela



A implantaçio de polltlcas de sa~de no Brasil segue a 16gica

do desenvolvimento Lndust r íaL, '1 '" it, 'I' I,aCUll'lu.,a(;:,:•.O Cc)pJ,··',l.,:l.s·(a,'::! , Ip ~,!r' 10': o

J'.I

<to:" <;: <:) I::! ~:; popu l:i.st,:j~:;' "j ut o r" i t <:)r' :i. !,;m()p o Lftí.c o ,

intensificam na década de 30.

'l ' ,. 'po . J. '( J. (: ';1 ~;;

'"<':) (;: 'C) lU! ~:; li

'I' , "I I.
,L n 1';:::1.,\).,m,::!n',:'::!r ';1

I:~:í, o ....S~\{C)Pa li 10 r reflet1ndo e atendendo de forma clara o movimento

de urbanizaçio crescente. consequincia daacumulaçio cafeeira, e

desenvolvimento de um capital comercial ~ industrial urbano. Era

limitada ao controle de endemias como a malária e febre amarela.

':~t :i.nha cOmo objetivo principal a atraçio e ret~nçio de mio-de-

obra nas áreas citadas.

PC)c!I!!!1110!:;d í ZI:iir' que nesse período chegou

política .nacional de sa~de; âmb it o da

'1 'J. 'PO.,l(.J,Ca Cl ut r" o f at o f' l:i,mitclntl::!

nat ur e ze :i. n c :i. p :i.• :;!n t I;~ da industrializaçâo e acull'tulaçâo

capitalista. fundamental para que se crlasse o suporte financeiro



A participaçâo do Estado na política. •(F C) f' m\.I :I. él (;:~\{o

imp:l.antaçio da política de saude p~blica pode ser dividida em

duas formas básicas de açio. A primeira se caracteriza pela

nas campanhas sanitá~ias

preventivasi como as de vacinaçâo e as já descritas como
, ,', \' I :I1nlC10 na cecaca~e ~3011 Outr',:1forma de intervençio

se manifesta em suas políticas e aç;es especificas executadas

em relaçio ~ assistincia mcidica individualizada. re~lizada tanto

geralmente vinculadas a um

sistema previdenciário CDr" p or- at, i t)o.

atividades de natureza curativa. Como exemplo. temos as consultas

mcidicas e internaç;es hospitalares.

lí l '0:: :t.CO",C)1YI1S.,;) P f' :i, m.::! :i, f' ,:1

açio descrita pOde ser denDm1nada como um sistema de saude

p~blicaJ a aç~o individualizada ci lYIelhor descrita como um slstema

de natureza privada.

imPDrtante colocar aqui que esta di5tinçio ci relativizada pela

interdependincia hi5t6ri~a entre setor privado e p~blicD no

Fazendo um breve hist6rico ,que localiza na formaçio das

Drganizaç;es envolvidas na prestaçâo de serviçDs. ,~ d í.cotom í a

entre 05 dois sistemas, o ponto de partida ci a

Caixas de AposentadDria e Pens;es - CAPs. iniciada pela categor1a

profissional dDS ferroviários. atravcis do Decreto-Lei no. 4.688.



a chamada Lei Eloy Chaves. O que rêssaltamos ci a

n ,:1t ur- I;:: Z a seletiva e especifica .;:1m1:; :i. 1:;t {f n c :i.«,. v

englobava beneflclos previdenciários e mcidicos. As Caixas eram

entidades privadas de classe, vinculadas ~lli empresas.

Chamamos essa asmistincia de seletiva e específica, pois era

o início legal da diferenciaçâo de trabalhadores que fazlam parte

f~rmal do mercado produtivo,

,previdincia organizada. e port~nto excluídos do mercado de

trabalho reconhecido pelo Estado e seus mecanismos jurídicos.

industrializaçio no

governo de províncias mai$ desenvolvidas realizavam campanhas de
• n;

I.) .:11:: :1. n a I;: <:\ o :i.nc:i.p:i.I;::ntl:::i:l t). \.11 di:) di:!:

principalmente nas áreas de maior concentraçio populacional

pro du t :i. \)61 grandes c1dao::\es etc. como inicialmente

colocado, num paralelismo de açSes.

Explicita-se desde o início, C dlrec1cnamento dam açSes de

Sa~de P~blica. para a manutençio de uma relaçâo c~pital-trabalhc

que permitisse o acemso, organizaçâo e produtividade dos que

formalmente integrassem o mercadOr, e tinham estes benefícios

mínimos como contrapartida social. atravcis das aç;es descritas.

Tambcirn ci importante lembrar que na dcicada de 30, justamente

com esta forma de organizaçâo. se iniciou a implantaçâo de um



sistema nacional regulado pelo Estado de mecanismos de proteçâo

!:;ClC :i.• :1 1n

E!:;ti:ld:i.cotC)ITli.il?tanto com relaçio ~ forma de atuaçio, como

com relaçio ao caráter restrito e clientelistico da açio. foi 58

<'I p,' (;)f LI n d',:1 n clo com e o crescimento e diuersificaçio natural da
,

p ,:1 :1. !:; y i:ll:i.i:ldal:;~ solidificaçio de burocraclas

sindicais tuteladas ,:) interêsses políticos em um momento de

gouerno autoritÁrio de conflitos que pudessem

desestabilizá-Io.

Estas Caixas de Aposentadoria e Pensio foram transformadas

';:! lil In!:;t. :i. t ut C.l!:; d~ Aposentadoria

categorias profissionais inteirat

m ,:\ r· :í. t :i. m (:)!ã , :i. n dti l:;t f' :i. <~.r':i. o s com a abrangência

restrita ~ empresas, cada uma possuia um regime independente

ao que concerne ~ equidade e tipo dos benefícios.

das CAPs para os Institutos se iniciou

Na anÁlise de D~.ib~.o período de 1930 a 1943

nu 111 ,:\ I· t' .",:I.!:;':(:)I~:1.a :i.ITIPlan"l:.ai.j:~Kc) d,:~ UITI "E!::.tadod,:~ BE!ITI

produçio legal (jurídica) de regulamentéçio a este respeito

Aposentadorias e PensSes,

consolidada em 1943. P (:1 Y' <:1

sermos malS exatos. pode~os colocar ~sta primeira fase com



através da Lei El07 Chaves. Lembramos que tanto

as CAPs como as IAPs coexistiram até a promulgaçio da Lei

Org&nica da Seguridade Social, onde se favoreceram as

organizaç;es instituídas 90vernalmentalmente. as lAPso

Cabe colocar que mesmo de forma :i.n c i p :i.I;;:n t,;;: ,.

'": I::: Q n éi IYI :i. 0:::a ~; J. ;~...

sua legitimaçio e inserçio no poder. Com a implantaçio dos IAPs e

da ConsQlidaçio das Leis do Trabalho - CLT. também se buscava uma

uniformizaçio dos beneflclos oferecidos p,,,rt,:~da

cQnsequentemente, junto ,
,:\ f:;

massa de trabalhadores beneficiados.

.I.I::: l) ,:1 n t a d <OI ~:; p a r' a .,. l í •• • ".' 'l ,.:1 s C) .. J. I:: :I. '1' :I. C .:1 I.j: ao C I:;:E; . '. I::! CfU i:l o: Y' o r" O 1.I

seja, o gradativo privilegiamento das aç;es de assist@ncia m6dica., .,.preV1CenC:l.arla. em

várias. Apontam-se I::!nt f' ~~ ou tr- os ,.

financiamento do Estado para sustentar o modelo sanitarista. de

alto custo por seus investimentos iniciais , .n a::: .::: ~:!~;~::.<i\,'" :t C) ~:; IE! m :i. nf f' •.:l ....

pr6pria e utilizaçio de tecnologias importadas. na

a l.Irbanizaçio crescente. mudança que em larga medida

modifica o perfil epidemiol6gico predominamte.

consequincia desta urbanizaçio crescente. a formaçio de uma mio-

de-obra gerada por uma acumulaçio estritamente capitalista. que

POi!;';:;ui uma demanda específica •.:"~:;!:;:i. !:;t ~~n0::: :i.a 1

:i.nd:i.l,l:i.du':lli z a da r atend:l.da entio pelos Institutos de corporaç;es



pr o f i sm :i. on ,:1 ís ..

t importante se frisar
'1 ' t . ~po ..at :I.cas(JI;:! ~:;'" ~I.dI:~ n ~\\o

p r' ob ].'::!l1't<i' ~; 'I ] .pu.::' .a ca ,
. .sanitarista, mas por uma mudança estrutural ':~ po 1:í. t :i. Cio)

dC) p<:l:í.!i;, uma grande demanda por

individual. e necessidade de se utilizar de mecanismos populistas

o

Messem Institutos. a participaç~o de governo era limitada,

sendo os beneficios financiados pelo e~pre9ador.
. X:: ~i;t. cId C) ~ ,:1 contribuiç~o do empregado era fixa. compuls6ria.a do

vinculada ~ sua margem de lucro obtida. e o
y,., t I.\'.,~:;.. a I:o f C) r' Ir,iil t.ripartite. mas desigual. f' :i. c i:) c I,:\r' o

o financiamento de fato era realizado pelo90verna e
pr··:i.nc:i.pi.:llm~.::nt·I:::t r-a 1;:0<,:) .I.h ,,' dor • pc):i. -:;; I) :i. n c U li:1 <;: 2\0 di:)

con tr-:i.bu:i.<;.~~oao lu~ro dificiln~nte poderia ser contestada se nia

correspondesse a realidade. o que com certeza era vantajoso ao



2.3. Centr~lizaçio do Sistema de Sa~de

Par' i:) da centralizaç~o política

orçamentári~ do sistema de sa~de. ~ n@c@ssário traçarmos algumas

que @nvolv@ primordialmente a
·f· (·)··r'\ "'I ..' ,"1,", " ·t· u ..' i" '":~C)• li 4:,1 •• 0'0 (:... ~;I r Cl'. do Estado no Sistema.

No periodo compreendido entre os anos de 1945 a

podembs afirma~ que vigorou um regime governamental de natureza

mais democrática. onde UIT, ':.:Ir-' ,':\ di:\ ti \)() mOI) :i.I1I~:!nt C)

de c@ntralizaçâo institucional destas políticas d@ natureza

1:; DO::: i ,:1 I ,.. incDrporando-sB novos segmentos sociais da populaçio.

mas claramente de natureza fragmentada. seletiva e het@rog§nea.

de 60 em diante. ,:1té f :i.n~;; di;? ~~·O. ~;:..•..~ ín í c íou C)

processo de organizaçâod@ sistemas nacionais.

pela mudança considerável nesta estrutura fragmentada e seletiva.

formada pelos Institutos esparsos de previd§ncia. com a criaçio

do Instituto NaciOnal de Pr@vid§ncia Social - INPS. que engloba.

na nova onda autoritária @ c@ntralizadora que s@ segue ao golpe

militar d@ 1964. tDdos os Institutos Previdenciários.

~ criado o Ministério da Pr@vid&ncia @ Assistincia

Social - MPAS, dentro desta tendincia de centralizaç~o federal e
'1· I ,..,o::: CH) ~; o ..:1.o: ":1 <;: <:, (:) i n~:;t :i. t ti C :i. on ,:\:1. • d@ parim@tros conservadores; c MPAS



coordenaçâo e prestaçâo de toda
• 1 .,.

P f' ':::'.):1. o: '::: nc 1 ,:\7' ]. <:1 '::1 môd :i. c,,") ,:1 os trabalhadores que formalmente fazem

parte do mercado de trabalho, caracterizando asslm novamente o

atendimento de uma demanda social (sa~de e previd@ncia) de forma

parcializada e categorizada, apesar de terem sido inc:lrientemente

incorporados outros grupos sociais, como os trabalhadores rurais

:i. s on omi,~ tr":lbaJ.h.:~dc)r'u r-b an o

pol:í.tica d~ centralizaçâo administrativa.

\) :i. ~;;<:.n de) ti m 111,:. íor-

opacidade quanto aos orçamentos previdenciários, em 1977 ó criado

t·l a o::: :i. o n a :I. Pr' ';;!'.) :i. diiin c; i a

B o.c; i a' :I.1 os diversos 6rgâo~ f~derais que

questâo previdenciária e assisteno:::ial no pais, o

lAPAS, CEME e LBA. A má gestâo do sistema,

aus@no:::iade contrble o:::oletivo sio o:::arao:::terísticosdo regime

polítiCO autqritário.

i importante lembrar que desde o inicio dos anos 70. atravós

d() d,:\ , liml:?'::r ca- '" p •.:d:o1.:i. ca II

p.::: lt~). p " :i. \} (:) do ,. contr'êltDs,

credenciamentos. A tendincia (':1 o '"n ,:\0 :i. n I.) O;;!~5 t :i. I"II';;! n t o .:~IYI

hospitais p~b1.io:::os d,!~o:::c)r'Y' i a

investimentos, e principalmente, para atender ao setClr hospltaJ.ar

privadD, lobbj de grande pressio no setor de sa~c~.



A assistência médica prestada pelo INAMPS nos anos 70 e 80

tem corno característica fundamental sua quase total privatizaçâo.

no início dos anos 80. 86%Coitenta e

seis por cento) das interna~;es eram realizadas pela rede

privada. e apenas 14% (catorze por cento) pela rede p~blica. Em

1981. quase 60% (sessenta por cento) dos gastos do INAMPS foram

p~ra pagamento da rede privada. As consequências sio conhecidas:

impedimento a urna regulaçio da produçâo e distribuiçâo dos

serviços. utilizaçio de'tecnologiacara e excesso na realizaçie

de exames complementares, elevaçio do gasto com medicamentos.

superpreduçio e superfaturamento através de fraudes

Cabe ressaltar que o Ministério da Sa~der criado na década

de 40 como Departamento Nacional de Sa~de. sempre teve come

incumbilincia a atuaçio na Ja,c1tada açio preventiva. coordenando

campanhas de vacinaçio. saneamento nas fronteiras extremas do

pais que estavam sendo desbravadas. combatendo os focos de

111,!) ]. á,r i ,;1 I:::t.:::. mas. nunca se teve uma divisio clara de orçamento

,~s atividades do Ministério. que era sempre uma

massa global de orçamento do Ministério da

P~evidência e Assistência Social. I::: C) 11'1 .;) U n :i, f :i, C,,) t.;: '€(o

dos Institutos. o segundo maior .p ,t:) :I. ~:~ 11

portanto. como populaçio-alvo das M

i:' (;: <:) t::! ~:; do t'i:i.rl:i.~:;tér·:i.od.:)

parcela completamente 1:~XC.l.U1d,~ dc) P f' 1;~\.1:i, d~;:nc i €I,r i o

f' 'I t ti]' I" or- milr •,trll;;:n·'1;;1 ~::m"':l )1;': ,1;::0::::1.o: o ~ do Ministério se estendia

até os estados da federaçio. através de suas Secretarias



i ,

Estaduais de Sa~de. que reallzavam historicamente o atendimento

primários através

C'E:n "!: r (J!;; d,:~ especialidades básicas (cu :i. di:\ do s

ambulatoriais). O acesso a graus mais complexos de atendimento

f· . \. . t. :1.I::a \.1 ••s T' ':;:li; '( f' :I. •. o ;':\ .:::a p ,:)C :i. d a 'd':;: d o li; Ho S P :i. t ,:1 :i. ,:!. F' úb 1:i. 0::: C) ':!; "~ Ba n tal,;

Casas filantr6picas.

Consolida-se portanto. na sua euoluçio, 05 rumos seguidos na

ilnp1a n t ,:\(.;:'8(;) da l,; ., ' t . ,
P() .. l··:t.C':)l'; O;:'::! sa~de governamentais. Detecta-se o

caráter extremamente restritivo e parcial nas atuaçSes. que

distinguem a populaçio entre beneficiária ou desassistida.

,. \. . r.'o:: :I. 0::: o .~.O !TIl Z <:1 (i: ao o qu.:;:

d':~n (J m :i. n <,\ cu f' ,!I t :í.'..li:1 •

P f' incí pa·lf1'1~,:nt..;~di!1 compra de serviços na rede privada. com os

problemas já colocados. Como dé resto no

desenvolvimento econSmico de) crescimento. éxpansâo e

sobrevivência se deve através de um financiamento

c; 1,:\ '::;i:; :i..f i c i:) r' CC) mo

d'f:l':;;'f::n\)o.l.\}:L m';;!1"It C) \.1111i:)

a demanda da populaçio aos serviços essenciais.

':::0(11(;) é o d,:1 por' outr-o '::: ITI t. f' .:1 d :i. <.;: ~io .:)

prestaçio através do Estado, pelas Secretarias estaduais e do

Ministério da Sa~de. prevent.ivas, baseadas em campanhas

e programa~ globai~. ~omo os programas materno-infant.is, de sa~de

Ii\'f:: n t "I 1.,. de hipertensos etc, tradicionalmente de baixo custo e de



discutível alcance. até pela precariedade das estruturas e

orçamentos destinados. Porém, é inegável a importância social dos

do ,:1 t .::!nd:1. 11••:::nt o

primário, ambulatorial. que, se devidamente triada e or1entada,

tem capacidade de resoluç~o comprovada da maioria dos problemas

n i;{o um •.,.

continuidade de tratamento quando se objativava um ~tendi~ento

mais especializado, ., Li . l '"p.;:: .. a .. J.IYI:I.·:,71(;: ,:10 dos serviços oferecidos pelos

Centros de Sa~de e dificuldade de acesso aos hospitais p~blicos.

que tiveram sua demanda gradativ~mente aumentada. maior que sua

Em relat6rio da avaliaçio coordenada por D~a1b~ para a

Qrganizaçio Panamericana de Sa~de caracteriza-se o

periodo do final-dos anos 70 e inicio dos 80:

•• fio p o n t o d í:~ \) i !3 t ,:1 d ":1!3 p (;)L :í. t i o::: a s !;,. e)c i a :i. li; ,. '::! 1\".

especifico das políticas de sa~de. a déc~da

UIlI con junte) pc)l:í.t:i.ca!,;

conjunturais e provisbrias, . ,•....com escassa V1Si:lO

le)n'.:;j()pl"'<:IZO, i,\

p f' :i. (;)7' :i. d,:)de ;':\ grupos de risco. p f'o~;Jf' ,:)!Tr,71i,;

pon tu,:):i.!;;p ,:)7' a deI

populaçio. e no nio enfrentamento do colapso

de) p-!:ldr'~\o financiamento dos gastos
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sociais. e em específico. dos gastos p~blicos

junto um d :i.~;cu r' ~:;C) d,~!

descentralizaçio e pr"í.or- id •.:)d,:~ ~:\

p f' :i. rfl Ar' i <:1 •• II

-Como exemplo de uma destas políticas restritivas. em 1980 o

IMAMPS e Ó Minist6rio da Sa~de divulgam o PRtV-SAUDE. que se

pautava na expansio dos serVlços primários de sa~~e, saneamento e

p r':i.nc i p a 1ITI'::! nt I:~,. na proposta de reorganizaçio da assist@ncia com

base em princípios de descentralizaçio da hierarquizaçio e

pr'inc:í.pi()~;;

avançados. nio houve efetividade do plano. sendo que o mesmo se

restringia ao atendimento primário, (;) U ~i;'::! j i:) f

reallzadas pelas esferas estaduais e municipais. como de fato já

acontecia ..Um financiamento que

verdade nio aconteceu. mesmo porque as

t :i. nh;,~111 ';::(;)ITIO pano d'i~ +u n do f' I::!i:l 1 di:) !i;

necessidades de serviços da populaçio ..

CO/",1" ob or- ,"nelo com b f' . , ,..,I::~~:;'\.•.:\ a .. :I. r' !TI ,:) <;: i:\ C) • . . . 1ti! :I.ITIP O~i;!;;:1. \.ll::! • citar' ()~;

problemas de avaliaçio e controle de um sistema <:1 ~;>~;; :i. ~; t ':? 1'\ ':: :i. é1 I

previdenciário baseado na compra e ao mesmo tempo

tamb6m atendendo a interesses corporativos e polítitos ..

, '1' I I I . I Ilrregu,.ar:r.cace cam unlcaces

um direto deste favoritismo, pois. a16m de) . ~..~
111':11 ~i;r n ao SI::!
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atendla as necessidades da populaçio em suas demandas realS~ ou

sem que se baseas~e em um sistema hierarq~izado de

necessidades, e sem o estudo de um modelo assistencial calcado em

um perfil epidemiol~gico e social da populaçio.

Como ilustraçio desta falta de critérios técnicos. e sim de

interess~s políticos e clientelísticos, mesmo a criaçio ~

manutençio de hospitais pr~prios no INAMPS segu~ a ~sta l~gica

perversa~ na cidade do Rio de 3an~iror sede da ~xtinta Dir~çio-

Geral do INAMPS ch~gou a se manter mais de 14 (catorz~)

hospitais, enquanto qu~ C'~~)ao F'~IUlo,

populoso, este n~m~rCl nio chegou a 5 (cinco) hospitais pr~prios.

período compreendido

l:!() ti:lmbélH m ti d .:1 n <;: ,:) li:,

particularmente no que se refere ~ medicina
'I ,',p r- ~j!\.11 c>,:!n c; :1. IM' 3. .;1 • Mti d ,':)n<i:'o) ~H, 'I " ,~,que ,.ev~1l'Ia rev3.sao

do padrio privatista. a modificaç;es na forma

f :i,I'l':ll'iC:i,':llTl.;::nto

prioridades. Avaliaçio objetiva e isenta da

questio. indicará. por exelTlplo, que o Ctlstelo
, limm.:: :1.0::,':)

.•. 'I I.:1.n (,':::'':':)1'' ,:1 "m'E:n '(, '::: •



4:1.

L 'I· ', '" ".:::O n 't, f' :t. :. U :I: <;: c)t;:! ~:; i:\ Previdin.:::iau••• a do

a sa~de dos pobres

reclamam atençio política urgente para o

restabelecimento de critérios de utllldade

mu dan (j: ,:1);; ':i:

p ,\)r' ti.:::ti I<~T' €! !:; u II

. ,..., Igeral. o padrao (e intervençio estatal dos servicos

de sa~de a.:::entuQúvisivelmente a pre.:::ar:t.edadeda organizaçio da

pr~sta~io dos serviços quando analisamos o contexto que se

desenrola na década de 80y principalmente em sua segunda metade

até os dias de hoje.



agora a situaçio de organizaçio da política

de sa~de no país, ressaltando suas p~incipais características; de

centralizaçio política

ao seu financiamento, pois ci praticamente sustentada pela massa

trabalhadora; fragmentado e descontínuo em seu

pela pUlverizaçio de unidades prestadoras. sem adequaçio a um

perfil epidemio16gico do paísp de grande confronto gerado pelo

''::1 C) t} I:::" ri a 1"1, ~:: ri t 61 :i. ~;;

pr :i.!)':lt i z a do , pois tem Sua prestaçio de serviços praticamente de

total compet&ncia pr'it.lêldc), da qual os serviços eram

com todos os problemas agora ':::'.}i d,;~nc :i. ,:)do 1.:;' ,. CC)!TIO o

superfaturamento. Pl;;: l.o

privilegiamento das e hospitaloc&ntricas,

objetivos eram restritos ao alcance de curto prazo. sem um mínimo

planejamento quanto ~ abrangBncia de suas aç;es.

observamos um novo cenÁrio político

surglndo, com a abertura po11tlca gradual iniciada no advento da

.:::h,:rIYl':1 di:l II t-!Ol).::) R ':::p LI.b :I. i C '" 1," Gr' .,,.::1,:1+í ua 1Y1~;:nt '=: r ,:)

mu di:) n (i: (:1 com possibilidade de real a:l.teraçio nas re:l.a~;es

a LI t o r·· :i. t '"t· :i. !:;mo n o

~:;c)c:i. ,:)!5

proteçio mínima ~ populaçic em geral.
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de) 9t)I.J,:~r·nona social funcionaram de fato COffiO

nas críticas ffiaiscontundentes ao caráter perverso de regulaçio

d •.,} li;o c i ';~da d':~ l.! :i. CI P o :t :í. t :i. .:: a ~:; d '::: " b~~111..··Ir::s t •.,I r- I1 , pois foram utilizados

COffiOmecanismo de controle e integraçio social, cr- i ':1 do s p a f' a

auxlllar no processo de transiçio política. atrav~s dos programas

e agincias de política social. criaraffi-se os instruffientos para se

co op t a f' .::: i,ílllj:) l:i.,;\i" as bases sociais que sustentassem o i"egime

político. pele ordenamento de uma real1dade social minimamente

t' ,co rilP ':::n j!; <:1''. <:) f' 'li:l "

Co 10(::"lIl'IOS nesta avaliaçio a "Nol.!". como um

transiçio política

reallzados entre elites da sociedade b~asileira. que buscava. ao

menos no campo aqui analisado. proporcionar a uma gi"ande parcela

.da populaçic brasileira. um padric mínimo de benefícios. que

independentemente do crescimento eccnbmico observado na d.cada de

70, nio foi beneflclada por este desenvolvimento. e ao contrário.

d':::l;;r:::Clf' ti nou U IT.,:\ realidade soclal extremamente

Para se alcançar este padrio mínimo, colocamos algumas

questSes que surgeffi como grarides pontos de indagaçio. que tratam

da necessldade de ~e obter um novo padrio de desenvolvimento que

conseguisse o crescimento econbmico com distribuiçio igualitária.

tornando mais homoginea a.sociedade bi"asileira. que há d~cadas

viem se tOi"nandó cada vez ffiaisestratificada; a formaçic de um
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cenário institucional e político que pudesse constituir formas

menos agressivas de convívio entre Estado, governo e sociedade.

que foi mais uma vez

desmontado com o golpe militar de :1.964 ; e principalmente. a

necessl~ade de se formar um novo pad~io de intervençio política

no que concerne ~ área social. para se resgatar um padrio de

crescimentoeconGmico com real acompamha~ento dos benefícios

~:;oci a í s ,

(;)b$I:~r'\.I<~ di:) m•.

A crise econGmica dos anos 80 foi fundamental para que se

deteriorasse (;) padrao de intervenç10 emtatal na área social. Em

di:) " ] .PU) .. :l.C-iiI.

importantes no resgate - ou alcance do padr10 mínimo. eram da

busca de formam que devolvessem a

'.:;.1 o I.) I:~r· n o ,. condiciClnante da

federal, sem o qual

:i.I"l\.Ii,.bil:i.z ar ía , ,
,:)t. l:! ·1· ~,CD,iI .. :1.Z ao

pactuada entre elites econ~micas e políticas;

P oss t b :i. lid,:1 d,::: real participaç1Cl popular.

:i. n I:;t :i. t l.I:i. ndo I:::ana:i.f:;competentes e efetivos q·ue articulassem a

populaçic. diretamente enuoluida~ e mais importante.

I, . I0;: :1.\.1:1.0:: <:1 social acumulada em anos de crescente

marginalizaç10 social I .." I .].p o P ti ..<:1 s: ,:\C) :1 T' a!:;:t. .. 1::: 1 f' ,:)

serviços p~blicos, P f' :i. n c: :i.p,;)lmen t ':;:

p ,:)1"' t :i: 0;:: :i. p ,:)(j: ~\\o



na elaboraçio de políticas p~blicas de seu interesse, através de

mecanismos solidamente institucionalizados. e na garantia de

recebimento destes benefícios. com umadistribuiçio minimamente

:i. ';a ti a 1:i. t .ft?' :i. "I ••

da estratégia federal de se gradativamente

o y' '.:;),:1n :i. Z '::\ (i: ~~\D do mas manter Cl controle

centralizadClr, em 1983 é implantadCl Cl Plaho de Aç;es Integradas

d,:!! S ,;)tJ.d ';~ baseadCl em cDnv§nios entre o INAMPS~ estados e

mu n :i. c :í. P i o s , d,;;! concreto representava um repasse extra-

orçamentário aos serviços municipais e estaduais através da

apresentaçio de faturas de produçio de seus serviços. mediante

capacldade de ,sua rede de atendimento~

rede p~blica. por mecanismos semelhantes aos

cDntratos com a rede privada. Percebe-se que o INAMPS continuava

a atuar como historicamente sempre o fez. Também é possível se

determinar o pouco avanço desses mecanismos, pois nio se alterava

em nada o controle e centralizaçio federal da ~olítica~

De qualquer maneira. era o princípio da busca de uma

integraç~o interinstitucional níveis de governo,

objetivando inclusive se maximizar a capacidade dos serviços

p~blicos. principalmente constatado 0& altos custos observados

no setor privado.

no relativo ~ questio da sa~de p~blica, as
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demandas quest;es específicas se relacionavam na
I 1"1 '".: '::! a r· ':. J. cu ..,:1 ç; .i\ C) que devolvess~m a . .,<:ll.ItC)n<:lJrlJ.");i\~;

mas sem que o nível federal perdesse a capaCIdade de coordenaçio

e planejamento global. atividades estas que se nio mantidas.
f ,:1 r' :i. a n {,.)I::,l c I::!nt r- (:) .I. d,::!

,,1 \) a ].:i.•,) <;: ~~o d,:\ f Or'IYf61 qUI::!

possibilitasse a instituindo canais

mas sem que se perdesse p(Jdt!:!r'

efetivamente as demandas mais fossem atendidas; em
que fosse resgatada r' ';~I:::on h,?~c:l.da d:í.\.J:i.di:lj;;()c:i. a :I.

acumulada em anos de completa alienaçâo da maioria da populaçâo

no que se refere ~ participsçâo na elaboraçâo de políticas de seu

também no receb:l.mento destes 'frutos. I::;om timi:)
distribl.liçâo minimamente igualitária.
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2.5. - O Movimento da Raforma Sanitária e o Avanço Rapresentado

palo Sistama Unificado e Descentralizado da Sa~da - SUDS

do diagnbstico da • ,. r..'
íf> J. '\' ua (í: ao

per iodo de autoritarismo como anteriormente colocado, ':::OIY, i.~

posaibilidada de abertura politica i n i.;:: :i. ,':i d•.~ '::o IY, " r'l C) 1.1 ,:)

:i. n 0::11..1!5 :i. \.II:~

insustentabilidade de diverg~ncias internas nas prbprias Forças

d<:", geral desfavorável ~ manutençio

f· . '.··lnanC'::::l.I",:,mn o

mencJ.onados, podemos colocar a transformaçio do setor

desde a década de 70, a partir de um movimento que

genericamente de "g,:::f (Jt'IYI':)

m~dico-sanitarista. Corno . . .pr' :l.nC:l.pi:lJ.!:;

enfrentados pela populaçio de modo geral,

dei J::,é) :i.x ,TI C i:) p ""c :i. d<il d,:;! d'E!

("~~m<:)l.u b í :t:i.di:id,:~ I.' •\:~~.:::n :1. .::: ,;) ,. .p f" o du t :1.'.) 1di:) d,::! " i:iU !:;ôn o:: :i. i:)

integralidade dos 6rgios atuantes. pela multiplio::idade dos mes~os

na prestaçior e principalmente. o excesso de centralizaçio, tanto

I . , . f' . ..;: I;;: .:: :I. !:; (;)f' .:1.a o:: C) !T, o ":1. n a n o::: '::: :J. f' ,:)•

Fica o:::laro que apesar do diagnbsti~o ~~r compartilhado por

setores envolvidos,

mesmo por que os interemses privatistas no INAMPS
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t,

estavam extremamente arraigados na sua pr~pria estrutura e forma

de atuaçâo. ao mesmo tempo em que os interesses do Minist~rioda

Sa~de viam este momento como uma oportunidade d@ por @m prática

global uma políticad@ c6ráter mais preventiva, onde as

aç;@s seriam maioritariamente p~blicos, com o ~etor privado

complementando 05 serviços. proporcionando inclusiv~ ~ populaçio

um controle social, através de mecanismos institucionalizados

de manifestaçio e reinvidicaçâo.

Como sabemos. o complexo previdenciário tinha seu poder d@

d@cisio basicamente firmado no poder gerado pelo montante de

recursos disponíveis, que aconteceu no períOdo analisado.

entre 1985 e 1987v ap~s um período onde a crise econSmica se

l.:\ ';:J f' <" I.) C) U y de salários teve um cresclmento

graddtivo e significativo. o que aumentou e alterou diretamente o

grau de d@cisio dos integrarites do sistema. Isto posto. parece

M:i.n:i.!:;téi':i.C)da Sa~de tinha muito mais interesse @m

aumentar seu poder neste jogO, do que o Ministério da Previd~ncia

Social e principalmente o Instituto Nacional de

Assistincia Médica Social em perder esp~ço nesta

A ] . '"7' I::! ,:\ .:1. Z <:1<;: <:to d." El6\n Confer~ncia Nacional de Sa~de em 1986

significou. de certa forma. a sintetiiaçâo e manif@staçio te~rica

das propostas e mudanças pretendldas pelos setores sanitaristas.

[) !s t I?-!rit,:) !:; p ,ti f' ,~ l"lmt •.~ !:li:)" CC)I'\ f I::! r' ~n o::: :i. a f or' ,:\m 11B,:\ \:I.d.I::! 0:::01110 D:i. r I;;l i t C) ....



Financiamento do Setor Reformulaç~o do Sistema Nacional de

bu~:;(:andno ::)I~:)TX-::Ml~UNICO Df.: SI~UDl-::II.

Cabe lembrar que a realizaç~o destas Conferinciasp apesar de

nio possuir uma periodicidade definida. vinhamaconteceno::lo desde

1941. no Governo Get~lio Vargas. As Conferincias sio um evento

promovido pelo Ministério da Sa~o::Iere que pretende envolver todos

ds setores nrganlzados da sociedade ligados diretamente ou n~c

qu,i,nt()a representatividade

destas Conferincias pode ser até levantada. mas é inegável que

Conferincia. apesar de nio ter caráter deliberativo.

que os setores mais envolvldos no debate sobre

sa~de se manifestaram. chegand6 a um consenso quanto ~ urgincia

de se resgatar a sa~de p~blica como um direito universal de toda

populaç~obrasllelra. tendo o Estado p~pel fundamental de maior,

prestador e responsável pelo alcance e efetividade dos serviços.

o SUDS dentro desse contexto. foi o resultado de um processo

em que os ent~o dirigentes do MPAS e IMAMPS. envoluidos com o

Refnrma Sanitária e efetivaç~o das mudanças
1:;1 !,;t r' 1.1t 1..1 r' <ÍI :i, S ' n a na busca de uma alteraçio

!5'U b~,;t ,i' n t :i,l,l.':'1 c a f' <il ct I:::r' :i, zad,~ por- ti 11,,:) legal da esfera
f'"1 'I.. 1:::( 1:::7'- i:) .. v +o í :i.ll"Ip 1,j)ntad':1• Imp o s :i, (;: ~Ú)

Unificado e Descentrallzado de Sa~de foi implantado pelo Decreto

federal no. 94.657 de julho de 1987. rundamental~ente. o SUDS



• '1 . '"u n ll.1,:;~r'!!;a..iz i~(;:,:0.<:) y ("' ':~ '.:;) :í. O ti ,;) I :i. Z .:\ (;: :~(o y

participaçio e descentralizaçio
,

!!} .i:) \.1. clo:~y particularmente dos

gerenciados pelo r-iPA~3" A descentralizaçio efetivamente se

consolida pela transferincia aos Estados do gerenciamento global

contratos e credenciamentos mantidos pelo IHAMPS

com os setores privados. A transferincia implicava na autonomia

quanto aos pagamentos e crit~rios de contrataçio. conforme as

necessidades dos Estados"

o financiamento destes ~erviços ser1a feito por repasses

principalmerite do , '1n :t.l.!,::~.. c ón t f'.il t o s

credenciamentos continuavam a representar sem d~~ida.

volume de gastos do MPAS"

Administrativamente. o SUDS se estabeleceu na assinatura de

convinios. entre o MPAS. INAMPS e as Secretaria Estaduais de

Sa~d~ representando I I '1 AJ,'I~!~:;'.: ~:ac li (:1 .. 11 '''I (. ~:~ p •.:~1.:\

:i. n!::.tr-ti I'il,:~nto jur':í.dicc:o. pois rompivel a

partes convenentes. a so1idificaçio do

Siste~a nio foi de fato observado. A transferincia para os

uni .;:/"'\d'::~f:; Loc.a:i. !:; do INAMPS ....unidéld.J~!:; , .
p r' C)p r·:1. ,;) !:;

assistincia médica e as unidades administrativas. ín c Lu Ln do i~!:;.

Superintendincias Regionais (a representaçio oficial do IHAMPS

,!:!!;;t<:1 do s ). a t r- ;:i n !:;f ,;~f'nn c :i. a do

gerenciamento dos contratos e credenciamentos com os prestadores



P 1"' :i. l) •.,Id o s , em cada Estado. reaç;es diferentes. O que se

~ que este processo se deu de forma extremamente

desordenada, onde a pr~pria organizaçâo das estruturas estaduals,

afinaçio ent~e dirigente estadual.

representantes federais (superintendentes regionais) i rflP f' i 111 :i. U ,,\

velocldade e aprofundamento do processo nos estados.

resumida, podemos afirmar que superestimou-se a

pr6pria estrat~gia ~m detrimento dos resultados a

serem obtidos~ como forma de avançar mais rapidamente no processo

de descentralizaçio e universalizaçio dos serviços de assistfuncia

mód i C ,:1 do IMAMPS. lançou-se mio dos instrumentos mais

(convfunios. decretos). porém menos s~lidos. Ou

j A '.:ij I:~1:;t ".d "I hA algum tempo fortaleceu resistfuncias

nas burocr~cias das organizaç;es envolvidas que se viram na
Lmín ân c íe da perda de poder; nas

prestadores de serviço privado. que nio vislumbravam com clareza

IN Ia .·.U "I (i: ,,\ (;) n I:~1:;. '. I:~ n C) l) C)· "~If' r ,':\n j o d 18

que tinham a garantia de serem 05 malores prestadores; n (,\'::;

corporaç;es profissionais (médicos e burocratas acostumados .,)o

principalmente); , .
Us.u"I. f' 1os

contribuintes do antigo sistema. habituados com a estruturaçâo

anteri6r. centrada no atendimento médico-hospitalar.

t í.nhem .;::l',lrl;;!z<':Jnos resultados do processo; e em outros atores e

agentes sociais envolvidos. uma vez que a disc~ssio da mudança

na sociedade. apenas aprofundada entre os
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pr6prios técnicos dos setores envolvidos.

Outra pendência importante é a que se constituiu com a

transfer&ncia Ou nio do IHAMPS ao Ministério da Sa~de. Enquanto

coord@naçio de objetivos. o Ministério da Ba~de é o 6rgio natural

nesse novo sistema. sem
distinçio quanto ~ sua natureza. assistencial ou preventiva. Esta

fusio. no processo SUDS, nio ficou definida.

O que podemos concluir de início co~ relaçio a implantaçio

do BUDa é que foi o primeiro passo na busca de uma mudança

significativa do status quo eXlstente dentro do sistema desa~de
I 'co pals. o objetivo era realmente de se desestruturar a máquina

burocratlca extremamente resistente e detentora de todo o poder
proveniente da alocaçio e gerenciamento de recursos para
pagamento aos serviços privados contratados; haveria, de

levado como previa~ente planejado, ~ uma realocaçio

nas forças políticas do setor. pois haveria uma migraçio de poder

para as instlncias locais, o que dependendo de seu poder pr6prio

de organiza~io e articulaçio, abarcaria um poder de barganha com
váriós setor~sr tanto o~ prestadores p~blicos. de quem poderia
cobrar melhor qualldader dos prestadores privados. que ficariam

com um sistema de controle local. e dos usuários principalmente.

para quem poderia reallzar serviços mais condizentes com suas

necessidades. e também atender mais rapidam~nte suas demandas.

pela proximidade física e de atuaçio imposta.



Todas estas condicionantes se impEe na análise. pois de fato

o processo deparou com obstáculos que se nio significaram um real

se deve ~ pr6pria velocidade com que se impuseram as

mudanças; as esperadas alteraç;es em postos-chave no proc~sso.

como os que aconteceram na c~pula do Minist~rio da Previdinciar

f <i'lt o tu IiHI :I.t LIél f' ,:l m a i I"i d,il mel:i. s . J . f' -as ,rans"ormaçoes

PCll"Ólií r 1'17:{Ó se perdeu grande parte dos avanços em relaçio ~

fi:l.osofia do Sistema. O que podemos observar ~ que as maiores

dlflculdades prdvinham (e até hoje provém) do repasse financeiro r

que nunca teve transparil"i~ia nem mecanismos muito definidos. pois

sio baseados nos instrumentos utilizados. os convinios. I1IU :i. t o

frágeisjuridica e administrativamente para serem

processo. Para efetivaçio dos repasses sempre foi d I:~c :i. ~:; i \,1 <':1 <:1

f ()7" ç ,!t P 0:1. :í. t :l. i::: a do ocupante do cargo estadual,

afirmar. nio é um mecanismo muito concreto em se tratando de

políticas sociais p~blicas.

forma, os primeiros passos dados pelo SUDS se

mostraram irreversíveis em grande p~rte. independentemente de

resistincias ~ncontradas~ ;;lpr'(.')\)a(;:~\C) da n Dl)a

Constituiçio. nio nD\.!':\

p~blica nD país. como se define o que era aspiraçio do movimento

:l.9H6 n a 8à. Conf~rinciaMacional de Sa~deT ou

seja. a designaçio de um .c': ,..J .•.. ' IJ' : .... "I" (".' 1"1.";,.) .I. ::> I. '::~111 a ..11 3. I.•.o I.• I::~ .•:) d 1.1... : ••

d ':~ d :i.cot o 111:l ,:1 ':~ I c ti r' <':lt i l,1 ,:1 f:i y

C a d ,!t '::! ~:;f I;:!f' ,:1 di::!



governo, num sistema de complexidade crescente. e or~entadas no

9 Lob a ]. e priMcipalmente,
Iaos prestadores diretos.
Icom repasse direto e automático de recurso~.

M :i. ri :i.~;;t ef' :i. C)

,:i ti t o n 0111 :i.• :1 ·f :i. n ,:1 n c '::1 :i. f' ,:1

IYI u ri :i. o::: i.p :i. () !:; ,.

f :i.':::':l

ri •.:) d,::!f :i. n :i. ç: 2{o de)

reO:::UrsOse as formas de realoo:::a;iodos mesmos.



Repercussio no Sistema de Sa~de

2.6. - A Implantaçio do Sistema Unico de Saude - SUS e Sua

As alteraç;es no sistema de sa~de no país pelo SUDS foram

na Assembléia Nacional Constituinte. A quostio mais srbstantiva,

da consolidaçio ou nio de um novo sistema estava na indagaçio de

quemy dentre os atores sociais e pOlíticos enVOIVidosl seriam os

c<:)ndutc)i".":~~h~::'~J'::i1Tli~)n:i.•:::o!!;elo SI::!tOf' !!;,:ll:l.d':i!. E~;;t,:l qu.:::!;;t.6\O d,;:!,' í.n ír Ia , E:m

, 'j '.' . t .'. . l 'I f' J '1 ' I .u ..·(:I.I'í,'~ J. n~;;"':l.n.;:::t. .:1 y o CCH1". ';:11..'.':: C) ';:! .. OY'IT'<:J (.,,:1 P 0 .• :1.... :1.ca •

\

origem ao SUDS foi alvo de dis.;::ussges e question~mentos na

Comissio de Sistematiza;io do .;::apituloda Ordem solial. onde

int.r ••••• d. r.troc ••••• r•• d.f.ndi,~ ••• las constltUint •• que

·r· <':1Z :J. <:11T1 pa r t,::: do ch~',m.:,d C) " '::: ~;:n t f" 2\C)" y r- <:, d i 0:::':1llrl'E!I'l t é.::: (,)1",t i"~ /:\7' i os i:1,

t . 1 ' '"I:;: l;:, , ,a \', :1. z ,:1 <j: ,".0 dE:

propest~ de Sistema Unico de Saudeu

de) ~)l.JD~:;" denominada entio de SUS,

Ma aprouaçio da Carta Constitucional. é reiterada a proposta

01'1 d,;;! f i ';::"',c 161 f' ,:1 ,!) pc)!:;:i,<;:'i,{o

complementar do seter privado na área de sa~de - a pri~ridade era

dada ~ reorganizaçio e municipa1izaçâo dos serviços. CC)I'II'

esferas de comando distintas.

lembrar que em junho de 1989, o entâo Presidente Sarn~y tranfere



Q Il--IAt"ÍPSp,,)("iaCl l'i:i.n:i.stél":i.c)d,11!:)<·:)~,.d,:::yun í.fIc ando -For'1<:llml:::ntl::!o

Si.t.... A propast. or. a ••tln.30 gradativa do ~NAMPS••••
deveria repassar todas suas fun;;es ~s Secretariasd~ Estado no

níu~l local, ~ ser incorporado ~ ~strutura do Minist6rlo da Sa~de,
nQ nível federal.

Em termos de aparato formal, a aprova~âo desta nova forma de

Clrganizaçâo prevista na Constituiçâo nio basta, <':1

regulamentaçâo dos s~u detalhes de funcibnamento - detalhes estes

fundamentais ~ viabilidade do Sistema - -Foram expostos na Lei

OrgJnica de. Sa~d~, atrav6s da Lei nó.8080 de setembro de 1990 .•

1...1;;::i. no" 8142 de dezembro de 1990, ~ pela Norma de Orientaçâo

Básica nCl. 1 de janeiro de 1991.

o ir e vir decorrentes desta normalizaçio legal caracteriza

b~m a ainda presente indefiniçic quanto ~ implantaçio de fato dCl

8080 tem todos os seus artigos r~fer~ntes aos

repasses -Financeiros automáticos aos municípios e estados, ~ da

organizaçio dos Colegiados de r~presentaçâo vetados; a 1...1::: :i. n o ,

8142 retira os vetos e aprova os artigos iffiportantes; mas, na

Norma Operacional Básica no. 1. nio se faz mençâo das formas de

repasse financeiro automático. retomando inclusive a necessidade

de conv@nios cornos estados e

municípios para efeito de pagamento dos serviços. O repasse ~e dá

quanto

c.on siu 1-1:. i:):'; i:)mbulator'i <:I :i.!:;; inclusive estabelec~ndQ um patamar



o n~mero de atendimentbs. i uma contradiçib, pois se

reproduz no novo Sistema os mesmos mecanismos tio combatidos,

u t :i. J íz ,:ld()!,; p I::!10 agora transferidos para

p~blicos, com o agravante de permitir que conforme os interesses

em jogo, se avance ou ~io na implantaç~o do SUS.

imporante está na pr6pria capacldade da rede

'I '1' Ipu.::'..:lC':l tI::! atender ~ demanda de maior complexidadep nio podemos

esquecer que desde sua o estado e os municípios

historicamente tBm a tradiçio do atendimento primário. agravada

dependincia tamb6m antlga de compra de serviços do setor

privado. o que gerou, ao longo do tempo, uma falta de adequaçâo

p~blico para atendimento hospitalar, apenas existente e

em qualidade nos grandes complexos hospitalares universitários.

centros de pesquisa e formaçâo. e que nio tem capacidade física

'1 '"p a t" ,:I t" ~,!!,;o ..U <j: ,:1. C) mais Simples. mas que

estrutura hospitalar p ~lr·.:l ~l16m

d:i.!;;$o.t an to pr6prias secretaria$ de estado rÓv- •

!,;,:I u.d ~,!. O!,;
municípios nio tem t~adiçio no gerenciamento destes serviços,

p~incipalmente ~o que se refere ao gerenciamento dO$ terceiros, o

da aprovaçio do SUS pela Const :i. tu :i.ntl::!.·fo:i.

agendada para 1990 a 9':1" Conf'::!I·'i~!nc:i.aNacional de Sa~de.

muitos adiamentos. geradas principalmente pela in~tabilidade e

constante troca de pessoas nos cargos-~haue nos escalSes do



Ministério da Sa~de e da Previd&ncia Socialy a 9a. Confer&ncia

acab6u por se reali~ar somente em agosto de 1992. O tema para

(-Ina I ís ,:1n do <i) versâo preliminar do relat6rio final da

que os problemas enfrentados pouco

mudaram de 1988 até 1992. A questâo do repasse financeiro direto.

transpar&ncia nas contas do governo federal e estadual. separaçâo

do orçamento destinado ~ sa~de e ~ previd&ncia.

atuaçâo do setor privado etc. continuam afligindo os dirigentes

municipais e setores envolvidos na sa~de. Ou seja. a Conferincia.

em que partiCipam representantes do governo federal, secretarias

estaduais e muniCipais, e também representantes dos , ,

U ~i>U,:\7' :1. o s ,

ap6ntam agora de forma mais direta e urgente, os mesmos problemas

que já despontavam no início do processo.

o que parece também despontar de forma clara é manutençâo no

nível central de elaboraçio de políticas. a dicotomia relativa

aos 6rgâos existentes~ continua indefinido o papel do Ministério

da Sa~de. 0i~to que o orçamento, peça de. fundamental import~ncia.

continua vinculada ao agora denpminado INSS - Instituto Nacional

de Seguridade Social. do Ministério da Previdincia Social,<antigo

IHPS) criado em 1991. maiores parcelas.

con t r' :i,bu i (j: (?;'?:!:; 'I ' ,cc)mp1..1 ,,~:;(;)r' :1. a~:;

trabalhadores. Outra l '"qUI": ~:;",ao fl.lndi:II1I.I:::l'iti:\ :I. , ,. ,', ,
:t. l'IIP CH' 'i, an C:I. i:\ •

menc:t.onada desde o início das transformaç;es acontecidas. se



refere a estudos que permitissem uma flexibilidade quanto

financiamento do sistema. \,1:i. ~:;to qUI::: ,:::C)IYI ,\\ I r" . ""':: ':::" a n i ç: ao

. ., . '" ,tin :1. I) I::! r' !5 ,;) .I.:t Z <:1 (j: ,:'1.0 c o atendimento. com certeza c u ~:;t (J ~:; d ':~

manutençioe principalmente de investimento. :i. T' :i. ,,) m <o)U 1'(,~'::n t a i"

assustadoramente~ o que vemos ~ que nio houve aumento real do

f' ':::lat :i.' ..Io a'::;!:; :i. ~::.t ên c :i. a , ,..m!:ro:: :tCi:) r

proporcional ao orçamento global da Uniio; nio se pode confundir

os gastos relativos ao pagamento dos ben~fícios relativos ~

previdência. restritos aos que formalmente fazem parte do mercado

com a assistência mcidica. . '1U n :1.I) ':::f' ';"a .. r d :i. f' ':::i t (J

'. '! . , .,:L n <:1 •. :1. '::: n ':l'·'! I::! .1. qua lQUI:::f' b f' <~~:;:i. 1,::::i. f' (J

l .I. '. " •.'c;C) 1'\ .: (':t ou r !j: <:)~:!!:; d:i.t·,:::t;:l'::; ,,)0 <:1 C o ri ':;;t :i. tu :i, Ij: 2{0



2.7. - Ccnclus;es Iniciais

NI,~!l;t,!l •.:I.lt í.ma década se procedeu a urna mudança ~nica em urna

área social de inquestionável alcance e importância na sociedade

brasileira. Corno colocado in~meras vezes. desde que se iniciou e

con so Lídou o + o :i.

':l I.:í.n :i.I:::':'1 a I f I '1 I' (' , ,,,':;1::: + ato UIYla f".::!a., rIIO':::I.'I'lCa(;:,\).(.)~;!m ~:;u':l

forma de organizaçiCJ. ClarCJ que isto nio tem grande relevância

mudança ocorre apenas teoricamente, ou ainda. nio é

plenamente implantada; mas, no caso específico da

pretensiCJ de redefiniçio de

um nbvo sistema para a área de sa~de. através da desestruturaçio

dos atores anteriormente envolvidos, para que um nove arranjo de

fCJrças emergesse. sem CJS vícios e características de privatizaçio

e centralizaçio historicamente postos.

,f or ma as mudanças geradas com a

implantaçio do SUDS. e depCJls do SUS. obrigDu t':lr\tC) o ~:lr:->t<ildc)

quanto as entldades prestadoras a modificarem-se em sua forma de

interferincia neste sistema como um dos objetivos também

1 . t '1,;) .1\'1I::!J ':l( o s p I:~ .. (;)5 1'1<:>1.)<:) PDl:í.tic,;)

arranjo de forças realmente se ocorreu, mas sem que todas as

características do modelo anterior desaparecessem.

I' t: . 'I I I.;: :t..1' 1 '::U ,.( .:).;: I::! I ' .I,' ,",;1. S; lo <:)r' :\..:::.:)



t:d,

transiç;es politicas e institucionais fosseru de fato profundasp

por serupre se basearem na negociaçio mediadar sempre abertas.

manutençio de caracteristicas

A ' I r" , N~:} ,1 n I:: I:~" :I.n :l (j: C) ':~~:;. no n0\)(;) sistema ultrapassam.

uma reorganizaçic administrativa e juridico-Iegal da

, j 'I I~:; iil \.I,':' I::! ~! C() 11'10 C c ,,(JI::: ,';l c o no inicio deste capitulo, a I;;!\) C) Iu <;: ~~\O

da !. . ,'>"segue a uma c:l.v:l.sao1, t' ,"1:I.!:i" or" lca I::!

institucionalizada entre as aç;es preventlvas e a

, , ,
tYlmo:!:1.,:::,\'1. ,Á I' l ' '"I:: :I.C(:)", 01111 ,,) n .:\(;)

"

d I:'!~!}11\on t 6) d <':) t ' I' ' f' , 'J I I.:1p ~i!I') <:Il:; a: Y' a \) ~:~l!> .;: I::! tTll:~';:a n 1 !;;. mos ..o f' m ,':)ll:;" fl a \,II::! r I:: <~.;: I::! • n o m

formal ~ reflexo de forças e

interesses que extrapolam as modificaç;es formais~

setoriais e onde a finalidade do setor atençio de saude

:i, nt ~:!'i!! r' i:):I. ,\l t, o d a p o p ti 1,:)<;: '7:\(;) C um C) d:i. r ~;!i t c po :I. :í, t :i, (: C) y d,::!.,;: i d ,:1d i:l n :i. i:) ...•

impClf:i't.OPOi" esta arena po:l.it:i.co-inst:i.{üc:i.onal

de representativo no resultado global das

políticas sociais.



Capítulo 3 - Análise Institucional e Organizacional da Estrutura

de Funcionamento da Sa~de P~blica como Política Social

3.1. - Introdu~io

crescente complexidade

modernizaçio da sociedade capitalista

desenvolvimento econ;micor atualmente vemos explicitadas uma

s~rie .de dislorçSes que s~o incompatíveis com os altos padrSes

tecnolbgicosalcançados em relaçio aos processos produtivos. e

consequente estoque de excedentes.

O caso brasileiro. que é o que nos interessa diretamente. é

dos mais gritantes. quando se coloca a celebrada

se nio err;nea ~ posi~iode oitava

economia mundial em termos de valores per capita do PIBr

comportando conjuntamente no interior da sociedade situaçio de
, , ,m :1. ~:; t~Y" 3. ,:1 IrIa r' 9:i, n ,':1l:lda d.:::

parecem est~r ~ margem de qual~uer açio governamental.

Este descompasso entre complexidade organizacion~lp nível de

desenvolvimento econ;mico alcançado. e pen~ria social para grande

parte da populaçio brasileira nio ~passível de ser objeto de uma

de causa e efeito. As causas sio várias.

localizadas em diversos pontos do modelo de desenvolvimento



6~l

~conamico ~ ~strutural do país. Ma anális~ da Sa~d~ P~blica.

., t í f . I:I. o:: 'E~n.. J. .. :I. I:::.:1 ':: o~:; n•.:\ a \).~1:i. i.:\ c;: 2Ú:1

d~ sua evoluçio. Ao especificarmos a questio da Sa~de P~blica

como Política Social observamos a necessidade de qu~stionarmos de

que maneira a formaçio institucional reflete na efetividade das

'".:":\'.;:o t::! 's; y t::! . I' t . '1 I:1. n s ". :1." u c r on ,,:\..IT!.::~n". I::~

sio formuladas. como reflexo das organizaç~es.

P':lr't imC)~:idó pressuposto que :i. n f:; t i t ti r::: :i. o n ,:1 1

fundamentada em uma teoria organiz~cional tradicional é falha em

termos qualitativos em seus recursos metodol~gicos. pois apesar

d~ nio ignorar a

d :i. n ;';\1fI :i. c.:ld':l C) 7' ·.:.:J'~,n :i. z a c;: '~íD C)U instituiçio. tende a r~stringir o

possíveis em categorias fechadas. Quando a organizaçio t~m um
d,;:: t· '1 . I Jp.:lr'·'. acu ..ar' :1.':: '''':.II:~ mui t o

categorias criadas para análise nio se encaixariam na realldade a

Adapta-se a metodologia. ou adapta-se a a

:i. n foi ti t u :i.• ;: '1,\(:) ~ a análise nio pode se limitar a simplesmente s~

variáveis internas e externas, que modificam sua d:l.nam:l.cade

func:i.c)n.:lnl.:~ntc)• P <:\ f' t i IYIO~:; do pressuposto qu~ as organizaç~es

ser sistemas totalmente abertos ~ dinimica

(.:1~:;!li:i. IYI • ant~5 d~ esp~cificarmo!li a q~e!litio da sa~de p~blica
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como política social, e porque nio ~ possível que se analise esta

açio do Estado como na definiçio gencirica de Estado de Bem Estar

Social - direito de todos os cidadios - torna-se necessário que

se aprofunde e especifique estruturalmente as varias '"r' ·t:l Z <:> I::: S~ y

"
t 'I t",:1..:1',0 ':::V:I.C':::I"I",!:: a :i,lYlP lanta<j:7:\od';:1

política de sa~de p~blica e a efetividade destas aç;es no caso

b l" <:1 ~::,:i.1,:~:i, 1" o ..

t·":l , '1 ' . I, I' I " I, • ]<,1n <:\ .,1!:;'::: <':\ q u a P (', '::!.(. ':::n o:: 1ç .:1, m utr .. pot'

em que ele afirma ser

. u l :i, 1 i z a (;:2\(;) . , '1o " ',:;J ,:'1 n :I, Z ,:1 c: :1.o n "I "

intermediária, que se situe entre abslraç;es de alto nível, sobre

unidade organizac:ionalp

supergeneralizaçio criticada. ou uma subgeneralizaçio dispersiva.



3.2. - Subdesenvolvimento Institucional

A caracterizaçio do Estado brasileiro e seus aparelhos de

governo como sendo :i.n j;;t :i.t u c; :i. on a llTl~~nt ';;! " ,.

como base hist6rica a pr6pria forma de o~ganizaçio política e
social recorrente nos países latino-ame~icanos. originários em
SU'::l ma íor La , de um padrio pr6prio de surgimento. crescimento e
f (;)f" m.;) (.;:t,(;) OI

No modelo te6rio:::oa j;;I::!7' ut :i. Ii z,"elo ,. ClélY'if:i.o:::a····!i>I:;!';;!'IYI -:;J7'<:lnd'!!l

parte os pontos centrais que geram e agravam . . .
'::lj5 Pf'lnC:tpal~;;

d if :i. cu Ida d,:;!~:; m i:i C f' o ';'! !,;t 7' ti t ti 7' ,:1 :i. ii> ,;;! 1'1con t ra d ":1~;

. t· t . 'v1. nsrr ru r(;:(:l',~!i; I ' t .PC). rrac •.:l!;;.

0::: ont ~,!mPC) r- ~\nI!!lC)s ..

institucional contemporânea ·F o i 1;;!l;;<:)UI;;!lYIa"l::i.zada

p ,:1 7' ,:1 que utilizando como base o

evoluçio política d.:\ ii;

originam as diferenças entre a formaçio polítio:::ae institucional

institucionalizaçio já alcançado pelas regras



I t í ",

.:: I"! c c ITI P ';;1 ". :I. c;: ao '1' I..p O ., :I.'( :t C a ";1 acatamento de seus

] t I . . t 'r';;lsu.··.•:lCoSô;:1.1;;",0 f:!, na medida em que todos os

di:l d :i. ~:;put ,:l '1' l .PO .. :l. ... a c a

reconhecem mutuamente 05 direitos de o:::riar

competir por cargos p~blicos. enfim. de todos

os direitos característicos de uma ordem

l:i.b':;lra:l." Cl '::1 :i. x C)
• I·•••

P i:lr' t. :1. c i p ,'I (;:.i:,I~)

proporçio da populaçio a que tais direitos e

Resumindo. o que este modelo busca. ~ mostrar que as

desenvolvimento que dá

ritmos diferentes a est~s dois eixos. A establ11dade política

encontrada principalmente nos países anglo-sax;es se deve ~ ordem

Ú'::! 1e) 0:: :i. d,:ldi::1

institucionalizou a competiçâo polít.ica e seus mecan:tsmos. para

posteriormente se estender estes direitos e l:l.berdades para a

populaçio. o que explicaria a maior so11dez nio s~ de suas

lTIi:l!.:; tambóm

políticos da populaçio.

Idealmente. o modelo desejado ó aquele representado pelo

sistema totalmente institucionaliiado e que abrange toda a

populaçio. mantidos requisitos políticos mínimos como da idade.

Claro que este modelo ideal. onde os ritmos de avanço nos dois



eixos sio comuns. nio ci encontrado em nenhuma socIedade (de

oligarquias ~echadas. com liberaliza~io sem participa~io ampla.

para a poliarqula. com institucionaliza~io ~a competiçio política

seguida da participaçio generalizada'.

iniciais decorrentes da análise deste

modelo. sio mais estáveis os palses que seguiram a sequ0ncia de
'1 . I '1 . .~,.. :t ::";;! r ,i, .. :t Z ,:1 <j: i:\ o I;:! posterior participaçio. do qUI:~

fizeram o caminho inverso.

Assim. a questio do subdesenvolvimento institucional envolve

nio s~ as instituiç;es políticas enquanto organiza~;es complexas

que reproduzem um sistema social estabelecido pelo Estado, mas

principalmente a definiçâo de institucionalizaçâo em um contexto

. '1 IlYl<:ll.S i~mp ..O. I: lU! solidez e participaçio dos ~J! o T' '.:'J ,:1 n i~;111C) i:;

que reproduzem este sistema "1 .~:;C)C 3. ,:1.. mi:I:1. ir, amplo. A estab3.!:tdade

colocada em questio, que se origina de uma p~ocesso político

solidificado pela sua pr~pria evoluçio. onde se privilegiou de
. , .ln1.C:1.0 C) fortalecimento das :i.nmt :i. tu i <;: (:)of:!~;

j:l(.') li.t. i':::i:1 • d'i~tf' illll:;!1'l t C)

participaçio popular. Mio pOdemos definir esta forma particular

COIlIOU 1TI,:1 u m a .:1 \.1 ,:1 1:i. ,:1 (j: i C)

natureza serIa incorrer em um determinismo hist~rico simplista. A

evoluçio destam SOCIedades serve apenas como parte do modelo que

está se analisando; outra visio poderia induzir a um erro comum,

de t~ntar se transportar uma realidade que se mostrou eficaz para



nio ci possível se adequar

uma realldade a um medeIo.

Subdesenvolvimento institucional portantor ~

L ,,' I' t' ,euo.uçao ~lS"arlca

de coordenar ~ conduzir seu crescimento s6cio-econSmi~o baseado

n Cf l;;o I :i, d :i, f :i, c ,:)Ir ~~\(;l ] 'I .P o ,,:I. ':, :I. ':::<3

conjunto com a amrliaçio da particira;io popu],ar no seu sistema

p01 :í, t :i,co.

No Brasil, observamos que a particiraçio popular sempre teve

atuaçio restrita~ .:11éIYId :i, !:;!;;o y rela pouca efetividade dos

mecanismos de atuaçio polític~r'os resultados desta participa;io

sio discutíveis, do uoto , 'I N J I, "U n :I.',,!'::lr' s a . n ao ':,1 a'(.<:1 o::.~:l

anos, por exemplo. Sempre houve uma tendincia '~ centralizaçio das

desde épocas coloniais.

aparelhos d~ Estado em relaçio ~ participa;io política da

populaçio se manifestou, por exemplo. na intervençâo dlreta do

Estado na representaçio slnd:l.cal dos trabalhadores.

início criado ~ob a tutela governamental. onde as associaç;es de

classe 56 teriam voz se aceitas pelo Estado. A

t 1~.,)bi,)lh il;; ta as formas de representaçio se sntec:l.pam , '

;:\ 1;;

reinvidicaç~es concretas.

I,:: n t ~\\o• subdesenvolvimento , l' t ' ]:l.n'::;·:1",UO::::I.(;)I'1':), !;;:i,SJn:i.f :i,ca

f' , 'I 'I I' , t" ,,:1 ',:J:I. .,:1. o:: <il o:: ,;~ . ....~ .. .organ:l.zaçaes soc:l.a:l.s;- Qus1squer l:;U,:l
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natureza. seja política. de classe. prlvada etc. - que.tem origem

na evoluçio política do Estado. e geralment~ manifestadas de

du a s .for'IYI":I~;; r' i ~:,~:i, d "i! Z no

enfrentamento de mudanças impostas externas, Ir:! 1'1,:\

permissividade frente dI::! ,:1111b :i, t::! nt I:'~ 'I' I 'p o ..1': :1. I:::o !;;

que modificam at~ a natureza

radicalmente, ou entio a fazem extinguir.

e extensio do subdesenvolvimento Inst t t ucíon e I

Nio houve um fortaleclmento das

estrutura~~ tanto p~blicas7 quanto privadas para caracterizar

intrinsecamente as organizaç;es mais complexas.

mi:l 7' C ,:1do por' longos períodos de autoritarismo

pOl:í,ticOr :i, n !ô>ti t u i <i: í:í,::!s

.:::I::!n t 7' <':) 1:i, z ,r.do r- .;:) destes governos. bu r'ocr.,':)I::: :i, a

estatal. representado·e atuando através dos aparelhos de governor

se revelou um contemporizador e condutor ~;()C :i, a :i. ~:; •

pro 1. d,\) ditadura instalada se

mostra conciliadora 'I' ,,,<:)',:;)10:::<\\

mediaçio das Forças Armadas, que lhe serviam de anteparo para

manutençio do poder estabelecido. Neste período já se observa a

,r: /" i:1~.:JIYI.::!nt a (;.'1:\0 u In,,,
. ,.., ~

\.11 !:; ,:\0 d,':) chamada classe heg~ln~nica
'j , 'j' ,p '::! "C)'::; :I.n !:;o "U,',}.::! 1 ~:; con F l:i,to!:; .::!ntr".:~ ,:1 ';;J f' :í, c o 1,:1s • C o lTI'i:!Y' C i a :i, s

I::! Ln du s tr-ia i!:; .. aos intere~ses do Estado. pois esta

pUlverizaçio permitiu que este se ordenasse e se fortalecesse.



"i' o

mUi:ll::, I ' , l I,'a .;: IYI1 n :t ~::.: , f' a '(. 3. (.I i:ll:; "

reprementada p~la burocracia estatal.

capacidade para prestar servi90m. notadamente no Estado Novo

(1988 a 1945). A consequfuncia deste processo foi clara para o

país - nio houve abertura para que outros segmentom sQciai~ sé

na bra~ileira. para p ,:1 f' t:i. c í, p ,:1 <j: io n a

I ""c o n t:: ti (i: ao I , t ' 'I I .p r or:::I::!~;;i:;<:)1:; P o .atr CC)S ';;J •• 0 )a 11:; "



3.3. - Reflexos do Subdesenvolviffiento Institucional na Política

SelO:: :i.•:J :I.

A o::entralizaçio política, reflexo do autoritarismo que

caracterizou o Estado no Brasil. gerou a implantaçio de aç;es de

natureza estatal que tiveram papel. em sua época.

cOnflitos sociais existentes ou emergentes - mio as pratlcas

popu l:t.,:,;t")i;;.pois nio surgiram como uma demanda natural d~

sociedade. via organizaçio de seus segmentos sociais. O que houve

'Foi uma arrigementaçio de .:)p C) :i.o d~,! do s

trabalhadores formalmente integrados em representaç;es sindicais

tu t ';:! 1.:)di:)~;..

t·los subdesenvolvidos. especificamente no

brasileiro. segundo a análise de SaDtQlli. houve uma evoluçio em

I ., l . IOI" .:: ~~m :I. n I:.IU ';;;". t~:t .i:) • urbana contemporânea. a

burocracia estatal. as forças armadas e a el1te intelectual.

adquiriram identidade coletiva antes que a

alcançasse hegemonia no universo de valores em disputa para

efe:l.tos de socializaç~o política mais ampla.

coletiva se forma justamente no período de autoritarismo de 34. e
0'0 •,:,;u i:) .•:::on';;;1;;:<-1 U !?nc 1.a imediata na arena política do país é que nenhu~

outro .:)tclf' relevante firmou :i.d~;!nt:i.da d.::! .:)t. r· a \.!é':;;

representaçio política. OU ,:;;.;~:i i:) , na consolidaçio dos partidos

pol:itico,:;;.



Esta consolidaçâo via participaçâo política nio foi o

processo hist6rico seguido, e quando foi peimitida a inserçio de

partidos políticos segmentos re~resentativos d,:)

encontram estes outros atores ,sociais constituídos

e participantes politicamente. A~:;l:;:i.111 , nenhum outro segmento

"1 . I' l . Li . t í.c í t '1 ' t .l:;(:)C:I."I .. Sfj! a nsr rtu cion e .a zou \.ll.a P"lf'··.:t.C:l.pa<j:C) PC).. 1· :I.C,:..

() El:;t,:ld(), atores scc:t.a:t.scitados, medeia a

participaçto política ,no P':ll.l;;, CC)f' f.l C) r' 1.:1t :1.'-,1:1.~;lYIo

subdesenvolvido nos anos 30.

pela fragementaçio da hegemonia gerada pelo

nio reagrupamento entre capital .' '1i~.,.:)f' :t. c o ..,i) ':~

industrial urbano. por seus interesses diversos.

t r· a bi:l 1h ,:1de)y' a l;; , sio incorporados na vida política organizada

atravris da tutela estatal.

A PC) 1 :í. ti C ,,1 '] "'1 tf:;C)c :I. <:1... p f" l. nc r p ,'I .. m.;:!n".'::!

trabalhlsta e previdenciária. viabilizou a incorporaçio tanto do

empresariado como dos trabalhadores - a estrutura partidária. e

outras formas de representaçâo independente. nio foi necessária

para que segmentos da classe trabalhadroa fossem incorporadas nas

trabalhistas eram

bur- oc.r 61 c :i. a :j á I . I 'l.: '::i \) :1.': ',lm.::! n . : I;;!

<~111C) f' t '::! c :i. d ,:. ':1 C) '1' 'I .PC) .. ':!.·:lCC:' .f'OY'l'fIi:ll n COIlI() já co Lo c a clo ,

burocracia surge como o mediador entre empresariado e classes



político formal completamente

d íst ínt c d,:1 competiçio distributiva entre empresarlado

Um reflexo distorcido e importante desta mediaçio ci a pouca

questio do custo real·das políticas implaritadas -

tambcim era absorvida pela burocracia impessoal do

Estado. Como consequincia imediata. disseminou-se historicamente
'~..<:1 p r· é\ ~:l.c a de políticas populistas, de baixo alcance,

mascaram o fato de que sua implantaçio ter~ o impacto na nia

. 'I " '":I.mp..":1 nta <;: <\\<:l <:lutras políticas, maís d~i!

A agenda governamental escalonar

tr~gicas. ordenando a 1"'1.:1

pr~tica populista. a política de custo zero tem dimens;es

extremamente perversas, pois parte do princípio que nio h~ custo,

quando o custo existe ITIUitCla Lto , t :i. T' ":1n de) d<\1 ":1

possibilidade de itendiment<:l das prioridades reais. A combinaçio

d,;;,! P(:)PU Lí s mo mais autoritarismo

para nio se perceber este processo excludente.

o qUe observamos, atualmente. no nosso cen~rio de crise

as emerg&ncias de realidades sociais extremamente

nio encontram efetividade

necessária em políticas populistas. A crise institucional ci
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cl)n·F f' on t () '::int f' ';:i U m n C) l) o processo político

e o cristalizado:i. n !;; t ;:1 LI f' ;:1do por- estas realidades sociais.

processo político corporativo e populista. A base institucional ~

insuficiente - é a crise institucional gerada pela sua prbpria

falta de solidez.



3.4. - A Institucionalizaçlo dos Aparalhos da Estado Envolvidos

na Política P~blica de Sa~de

I . t· l . ] . ,,, II:: 1;;: :to n li;' . :1.". U·I::::1.on <:1.• :1.Z i~(i: <:\0 .;: o s mecanismos de atançâo

~ sa~de esbarram na ausiliricia de concretuda no conceito de

política de sa~de. pela pouca aficÁcia e efetividade de seus

resultados. Políticas sociais. de um modo geral, trazem a idciia

de conte~dos e efeitos soclalmente positivos. o que nlo condiz

com o que n6s observamos em nossa realidade cotidi~na. A rede

institucional de suporte ~ composta por uma multiplicidade dé

con t r- ibu :i. lj: 2íl:;!l5 li:! f u n do s .!:i(;)C :i..i:l :i.l;;, a fragmentaçâo da mÁquina

administrativa. com nenhuma traspar@ncia da distribuiçâo de seus

orçamentos. O atendimento da demanda da equid~de e justiça social

de forma parcial e categorlzada.

Os organi!:imos envolvidos na formaçio de políticas de sa~de

carecem da um suporte político necessarlO para ser um articulador

entre o Estado. mercado e a mocledade. Como vimos~ no plano
.~
.finstitucional. a montagem do aparelhO burocrÁtico-ad~inistrativo

d i~l:; p o :I.:í. t :i. I:;;a li; a o c;:i. ,:l :i. jO;. .í n c lu :i. ri 1::Io ..··l51;:! ,!) i <:1m

politicas de sa~der loglcas perversas,

P o f' t ,:1 ri t o 1;;:111 Como no ~d4u brasileiro,
;

}!
P Y"I:::d(;)1rI :i. n a ITI ':1 li; máquinas complexas e incoerente!:i.altamente

feudalizadas. trabalhando

r:::CH' por' ati \),:1 li; «



A caracteriza~io etetlva das políticas sociais como um

direito 56 ~ possivel ap6s a superaçio dos

absolutismos. institucionalizaçio dos direitos sociais e pela

transformaçio da estrutura do estado.

fortalecimento e políticas depende de uma

institucionalizaçio dos direitos políticos. n a

vias de representaçio política e regime político nio autoritário.

Mos modelos de Estado de Bem Estar de Ii1mumllir citado por

D~Aib~F observamos que o estado brasileiro realiza uma política

social do tipo. residual, temporária, umaaçio ~~=RQlli1, mesclada a

meritocrático e particularista, onde as políticas

ou CCn' P (:J (' <:1 t :i. \)i:) m

clientelisticas. O modelo almejado ci o que realize uma açio

'

" l u I.·f' '::!c t s: ..f' 1 ::OU·\. :I.\) a , baseadas em instrumentom e

aparelhos solidificados, e com alcance universal.

A!:; 0(' :i. SJ'i;!n 1:; desta açio particular dos

aparelhos de estio assim dispostas; a manifesta;io concreta desta

açio sera melhor analisada no estudo de uma Instituiçio p~blica,

clar~mente estruturada .,' "•• 1.:)',.:) 1. C ,:i <':lql..l:i. cc)loo:::<~d;~).

privilegiam principalmente 05 corporatlvlsmos subdesenvolvidos.

lI'
j Ir

~
~-~../ ,.
\ ~" )\
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Capitulo 4 - O Caso Especifico do Instituto de Assistincia M~dica

ao Servidor P~blico Estadual - IAMSPE

4.1. - Contexto da Escolha da Institui~âo

Realizar uma análise organizacional. e cohsequente avalia~io

enquanto prestador de servi~os de sa~de de uma 'I' t í t ' '"" n~:;",).",u :1. <;: ;:\0

"I 'I'P\,I,) ,,:l.c.\'\ s u (:)

especificidade enquanto estrutura. Além disso. para se proceder

a um estudo mais detalhado. ~ essencial que a anal:1.se de

Instituiçio se faça dentro de um contexto maior, de sistema de

, ,I 'I 'I'!:;':lu.O:il::! p\,I.::O"lca geral. onde o IAMSPE é um de seus prestadores.

apesar de todas suas particularidades.

Por' óm. dD II !'';I..I bo:j,:~!:;I:~n\,! C) 1\) :i,m>.,!1'1t o

:i, n l:it :i, t ti o:: :i, ona 1". a '~!~:;CD Ih ,:'1 do

c o n f :i, ',,:)u r' .:1 <;: ~~ o '::! • I ••' i z a c ion a l:I.n !:;,:~r'<;: ao or- -ai:l n :LZ a C:1. 01'1 ,,:1" y n <:1

qual podemos observar agregados de interesses que determinam a

identificaçio de um espaçD instittlciDnal complex<:l. denominado por

onde se materializam trocas de recurso, definiçio de politicas e
",

<':) <j: (:) I::~~:; ~ I:!! on d,;~ ,:1!:; 'j ,~, , I' I ' ,r'~::",:'1 <j: Cl ';;:!i; :I. ns t :1. t, u o::: :1. C) na :t. !;;

fluidas. característica da esfera p~blica"



C(:)IT,O i:l interesses. conflitos.

influincias~ que formam um sistema social que extrapola

o llmlte formal da estrutufa visível. e com pou~a transparincia

:I ' , ,em seus processos o:eC1SorlOS.

D IAMBPX::, concep;âo e evoluçio ~ resultado da

f Lut us ç ão lEI d Ir~~r>1ft.n \.101\)i-Ir"::l n t o d I:~ " ' t .po ,.3. ", :I.C (:\ ~5 no

país. e vive atualmente em um contexto de extrema turbulincia

pelas modificaç;es estruturais impostas pelo sistema

o SUB. Assim. podemos identificar o IA~SPE neste contexto

';;J lc)ba1. enquanto instituiçâo que busca manter. o sentido de sua

sobrevivincia justamente num ~eríodo em que se tenta corrigir a

s í l5t .::!ll1<:\ agregarido as políticas
. .U.n J.O:::().

, ,
c.::: n ,:\7' :I. o

extremamente desfavorável. indicaremos as estratcigias e aç;es da

instituiçâo para se manter em funcionamento. e até justificar sua
, I, ,'. ,':~X :l ~;."" t:!n 1::::1.i:\ ••

A avaliaçâo de um prestador de serviços desta

que se exemplifique a atuaçâo do setor sa~de. sua

fragmenta;âo nas políticas. e a sua l6gica institucional prbpria

j t' 'ja.:: .:\p ., .':l..- .. "I. '::1 (:\ um ob j 1::1t :i. \.1 o ':;1 IYI u m ml:~:i, o hOj5t :i,l qUll:l

garanta de sua sobrevivinciaJ inclusive, podemos chegar ~s formas

assumidas pelo setor que garantem a imutabilidade observada que

d:i.f I c;u lt<~ 7 S LI b f::, t a n t i I.} ,:1li;
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4.2. - Descri~io da Instituiçio

Para se situar o IAMSPE e SUa dimensio dentro de úm contexto

maior ~ importante que se descreva suas características formais

mais importantes. o IAMSPE ~ uma entidade autárquica p~blica do

Estado de Sio Paulo, que tem como objetivo regimental a prestaçio

't '1 •p ti. ,:t •. J. I.::: C) t. I '1 t I. l' .I~!!:; 'I. ,:1 o:: 1..1 "I .. I:::!,; . ,:1 'i. U . '. ;;\r' :1. o. oti o f un c í. on ár':i. C) I::!!:it ,,~I.)I::!1.

pOS;~:iU:i. uni sistema previdenciário

aposentadorJ.a e atendimento m~dic<:).As ql..lest;esprevidenciárias -

,:1 p o ~:i '::! nt <:1 do f' :i. ,:) lEi • sio de compet§ncia de outra

autarquia, a qual <:) IAMSPE já foi vinculado. o In!:it:i.tutc)d,s~

Prev:i.d§ncia do Estado de sio Paulo - IPESP.

o Instituto ~ uma organizaçio complexa, departament.alizadar

e onde a atividade-fim ~ exercida essencialmente pelo Hospital do

B,:~r'I.li dor' PI:I.b 1 :i. CC) El'; ta du a I II F7' ,:1n c :i. !:iCO Mor' ,:)t. C) d,;:! Dl :i. \.I'::! :i. 7' a II .... Hf.>PE

FMO, existindo alnda dois outros departamentos; o de Convênios e

Assist@ncia M6dica - DECAM, de finalidade híbrida. pois realiza

d,::! ,\)t I:~nd i ITII:~nt o a~bulatorial em 14

cidades do interior do estado por ambulat~rios

e atividade-meio, pelo gerenciamento de convênios

m~dicos que complement.am a assistência prestada pelo HSPE; e o

Departamento de Administraçio. essencialmente de suporte ~s
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Seu p~blico-alvo é constituído por funcionários p~blicos e

seus beneficiários. o que representa em termos quantitativos

aproximadaThente 2.300.000 (dois milh;es e trezentos mil) usuários

o IAMSPE conta com quase 350.000 (trezentos e

cinquenta mil) contribuintes compuls6riDs, espalhados entre a

capital e interior do estado. Seu perfil epidemiol6gico se

assemelha aos padr;es de primeiro muhdo, pois possui uma pirâmide

etária de base estreita e mais larga em idades intermediárias e

avançadas; consequentemente, as doenças mais características sio

principalmente as da terceira idade (aproximada~ente 60% de seus

usuários se encontram em uma f" .('. ... ,:\ :l x a>.,!··. ,:\f' :l ,:1 i~.:::i m ,:1 Como

resultante, seu atendimento se amplia também para as áreas de
I

assistincia SOCIal e tratamentos especificos, como a concessio de

pr6teses ortopédi~a~ e auditivas, manutençio de serviços de

. (' ! '';;J ';;! f' l ,:1. '.r :1. i:l. i:l':. 1~a l.J e s C(Jm

clínicas de retaguarda para pacientes cr6nicos e convalescentes.

a asslstincia médica prestada pelo IAMSPE é de alto

custo, operacional e de investimentos.

A estrutura do IAMSPE hoje possui o seguinte formato: um

atendimento direto, o H~:;pr:, hC)!:iP i t ál 1 CO!YI

atendimento potencial P i:lf' .:1 :I. • ~:~o() (mil e duzentos) l.:~:i. t C) ~:;

hospitalares, e aproximadadmente :1.00.000 (cem mil) consultas

ambulatoriais por ano; o departamento de Conv&nios e Assistincia

que gerencia 40 (quarenta conv&nios) e catorze

ambulat6rios e o departamento de Administraçio;



B:I.

f' , " :I" u n C:l on ,0\(" :1.o s t;' <~ Instituiçâo chega a aproximadamente 5.800 (cinco

mil e duzentos ), sendo 1.100 (mil e cem) médicos. Ma coorc~~açio

dos tr§s departamentos, existe uma Superintendência, que tem a

atribuiçio de coordenaçio e direçio geral da Instituiçio. Um dado

imporante se refere ao orçamento da In i:; t :i, t u :i. (;: ~Ko,

aproximadamente US$ 100.000.000 (cem
, 'li ,.., Im í • ", o I::! ~:; r:: r::! cidade de médio a grand~

porte no pais. Grande parte deste orçamento é proven1ente da

arrecadaçâo prbpria que h:i.storicamente corresponde de 60 a 70%

(sessenta a setenta por cento) do orçamento global da autarquia,

e complementado pelo tesouro do Estado.

r



4.3. - Hist6rico da Instituiçio

assistencial e regimental do IAMSPE foi

definida pelo Decreto-Lei no. 857 de 1970. decreto este até hoje

apesar de várias mu~anças nio s6 estruturais da

instituiçio. mas do contexto político que a envolve. POy'élf'.a

criaçio do IAMSPE tem .s u ,:i n a L,::!ino. lB~56" d,:~

outubro de 1958. corno Departamento de Assistincia Médica ao

Servidor P~blico Estadual - DAMSPE. vinculada ao IPESP. Em 1961
,:l p I;:!n ii, i:; I' f o :i. inaugurado o HSPE-PMO. subordinando-se ao entio

D(.:-lf,1SPE"Duri:int,::! di;:! qU':ii,;I:'~ :1.0 (d':::2) an oa, 'oi

recolhida dos funcionários foi de :1.% (um

orçamentárias constituíram os fundos para construçâo do hospital

pr6prio do entio Departamento. Até ent~o. o atendimento médico

era realizado através de compra de serviços de terceiros.

Em :1.96::1,. pelo Decreto no~ 41.633. o DAMSPE estende sua

atuaçâo também aos funcionários lota~os no interior do. Estado.

I '<":lO:. r' <':1 I•.1t? r..; di:i ao I ri t I:::f' :1.CH' DAI.

c~:in!.1i~nioi;; par'a 6lf:,i;;itinci", méd:i.c:a com hCli:ip:i.tais

pri0ados e San~as Casas. i importante ressaltar que a inauguraçio

do HSPE nio eliminou o atendimento realizado através de entidades

conveniada~, tanto na capital quanto no interiof'.

E m :I.9 é) 6. ,,'t r <':l \) é~; d ,iJ I...I::! :i. n o , 9. ~~:::::3. f C) :i. a I ti::: Y' o \.I a di:::n o Ir! :i. ri 6l<j: i;{ C)



e vinculaç~o do DAMSPE, para IAMSPE. autarquia p~blica vinculada

Secretaria de Trabalho e Administraç~o de S~o Paulo.

'!' ! t t'1,,10,, t .':1 ( <:1 ',:Im::'i!?1Y1 aos a~suntos de Recursos Humanos

do Ef:;t"ldo. o que envolve a prestaç~o de assist&ncia ao quadro de

funcionários de todas as Secrtarias e brgios da administraç~o

d :i, 7" I::!t (:1 ••

Somente em maio de 1970. através do já citado Decreto-Lei

nD .. f' , I íd Ia ~:; ":1, n ,,1 ,,1, .:: ,:I';: I!~!!; I::! Drganizaçio básica do

lAMSPE de fatD constitui-se em uma

e ute rqu ia COIYI personalidade jurídica e patrim~nio prbprio

(passou-se de 1% para 3% a contribuiçâo compulsbria sobre os

vencimentos dos funciDnários). A tutela financeira passou para a

compet&ncia da Secretaria do Estado dosNeg~cios da Fazenda, que

n a \,1 I::! r' d,'!! di::! se incumbia e até hoje realiza o repasse automático ao

máximo 60 dias ap~s o

desconto. Este Decreto-Lei define que a In~;;t:i,tu:i.(;:6'C)l'tl;~1'íIpor'

finalidade precípua prestar assistincia médica e hospitalar.

1970. o Decreto no. 58 ..479 aprova o regulamento de adaptaçio do

IAMSPE ao Decreto-Lei no.857. em vig&ncia até 05 dias de hoje.

como seu regimento interno de funcionamento.

o Decreto no. 5.988 de 1975 altera a uinculaç~o do IAMSPE.

para a recém desmembrada Secretaria de Negbcios da Administraçio
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(originária da S~cr~taria do Trabalho ~ Administra;io).

a Lei 2.815 r~duz o r~colhimento compulsbrio d~ 3%
i

(tr~s por c~nto) para os2%(dois por cento) dos vencimeritos

percebidos pe~J funcionário p~blico.

.Através do Decreto no. 22.384 d~ 19B4 •

I J l' ,<:l III ::.u ,<oi ' " o t' ).(;)~:i d~sc~ntralizados,

cidades-sede de regiio no interior do Estado.

gradativamente 14 (catorz~) Centros de Assistincia Mcidico-

CEAt1Ay com a fun;io de prestar assist~ncia

ambulatorial ao usuário no interior~ e r~alizar atividades de

avaliaçio e controle sobre os convênios existent~s ~m todo o

interior, convênios ~stes que ch~garam a atingir o n~m~ro d~ mais

de 400 (quatrocentos). entre convênios com hospitais gerais.

'I I l". ,',l )e>r' "l", of' :1.o s , ]' ,.~~,:t n a C i:) ',l; de fisioterapia ~tc •

Em março de 1987. p~lo. Decr~to no. 26.920. o IAMSPE ~ outras

.entidades de assistência. como o Hospital das Clinicas de S+o

n:i,b.:::ir'+0 Prl:~t(:l•. ~ Fundaç+o H~mocentro.

vinculados ~ Secretaria de Gov~rno do Estado. sio transferidos
para a Secretaria de Estado da Sa~de.

Esta trasf~rência foi realizada já s~ pr~parando os recursos

pr~prios dd sist~ma de sa~~e do ~stado para a implanta;io do

SUDS, atravcis d~ convênio de adesioassinadolo90 ap~s. em junho



t interessante frisar a situaçio do IAMSPE desde 1988. data

em que passa a fazer parte do convinio SUDS - SP, apesar de

continuar a ser uma autarquia de prestaçio de assitincia médica

Exclusiva ao funcionário p~blico. contribuinte compuls~rio. Pela

Resoluçio CIS - Comissto Int~rinstitucional de Sa~de de Sio Paulo

- no.31 de 22/06/88, integrar o Sistema

justificado pelo

processo de reforma física. que interdita atualmente metade de

sua capacidade fisica instalada, o Hospital. e cons~quentemente

<i\!!l!:;:i.!!;t. in c:i. <il ITla n t illlTI

de uso exclusivo do funcionário estadual, apesar de formalmente

integrante do Sistema.

Em 1988 também. com exceçio de alguns poucos convinios na

capital para atendimento ao menor excepcional. todos os tonvinios

mant.idos no interior do estado foram denunciados. criando desde

entio. um descompasso de atend1mento entre o usuário morador na

Capital e do interior. pois na capital ainda se m~nteve o HSPE de

uso exclusivo do f u n c;i C) 1"1 Ar :i. o , 1:::1"1q ti (,\n t () q 1.I1:~

convinios com entidades assistenciais eram de

competincia exclusiva da Secretaria de Estado da Sa~de.



A perspectiva existente, portanto, era de que o IAMSPE.

através do HSPE. viesse a ser integrado de fato ao Sistema Unico

oficializa~~o fosse felta.

Porém. o que se observa é que, passados quase 5 anos da

ades~o ao SUDS. agora SUS. a indefini;lo quanto ao papel do

IAMSPE permanece. Nesta indefiniç~o reside grande parte do objeto

desta Instituiçlop a organizaçlo do Sistema de Sa~de

't ] . f'\ JPtL:' .a c.a r'~:!" ..1:::('::: n o in t ~:!r'n (J

instituiçio complexa. de grande porte

internos do Instituto. a :i. n d~::f:i. n i 0:;: '50 de)

é refletido; em relaçio ao orçamento, recursos humanos,

fluxos burocráticos :i. n t ';;:f' n o s 7 gerenciamento de atendimento.

modernizaçio administrativa, lnformatizàçio etc. Meste sentido, o

HSPE padece dos problemas decorrentes das pendúncias do Sistema

p i:I r t I:~ dc:)~:; hospitais F~blicos de ,..),., "I~ ,"I,::, I:>or- 'l,",:: I (OI I.. ••• • •••

urna carúncia de estrutura mala adequada ~s suas demandas. sejam

I '1 .I:::. ,,:\~:; ..oca:1.m. regionaim. ou restritas e definidas. corno é o caso

do I(.!lMBPE.. Trata-se de colocar eM a~io o modelo hierarquizado de

slstema, para que este me concentrassem na resoluçio de problemas

de maior complexidade técnica.

A tendúncia natural era de gradativamente se abrir o HSPE ao

H:i. $ t ~~IYI<:I r f at o ocorreu no inicio do SUDS. em



H'r

alguns serviços onde era possível se observar ociosidade de

atendimento - como com as cirurgias infantis e alguns leitos para

P or- óm " o c :i, C) ~:; :i. d .:1 dI::~ ~:;I::~ mostr ou

momeritanea, em razio do aumento de demanda principalmente pela

refor~a física do Hospital. '1:: :i, mp OI" t ,:1n t I:!~ p or-é m

I:l!n t :i, da d,::~~;; dos usuários se manifestaram con t r Ar :i, .:1 ~:> h

qualquer tentativa de abrir C) ~ospital ~ populaçio,

mC) \) :i,ITII;~nt o d,;:~ 1I P a t I~ j,liti~;n i o II de) f ti n c j, o n a :I.:i. ~;;!TIC)



4.4. - Missio Organizacional

enquanto entidade que atende ~s demandas de sa~de

de uma categoria profissional especifica. foi marcado em sua

como . t,· t . ~,
:I. n !;; 'i. J." U :1.(;: ,,\0 " d,:? !;;1;:!7' \.1 :j, <;: ()!;;

fator de orgulho para

seus usuários e também os servidores da prbpria ,autarquia.

A definiçâo da missio organizacional do IAMSPE. apesar dos

questionamentos recente~ quanto ~ readequaçio e integraçioda

Instituiçio a um slstema ~nico de sa~de. e consequentemente nio

mais exclusivo a clientela de funcionários p~blicos, nio aponta

mais como uma indefiniçio - o IAMSPE nio vai ser ~bertci ao

p~blico. Ao coMtrário, o que surge como predominante é a noçio

de exclusividade de seu uso, tornando-se questionável inclusive

I I . ",'!,;ua~;U ::007'0;: :J.n,:i~;:ao

na prática. prestador de serviços no SUS.

t facilmente identificável no IAMSPE as fases de sua

historia organizacional, onde a qual:l.dade de seus serviços até um
passado recente g~rou ó mito de sua excelência. Tan to par',:1

usuários quanto para servidores, o passado de glbria do HSPE á

e as mudanças atuais na instituiçio devem

obrigatoriamente tentar resgatá-la. Como todo mito, a excelência

do ,
!!? .;;! int,:~r'no da
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,:"10 Cluant.i't.""lt:i.\.ICldi:"! , .
u ~:P•.I .:\f' :I.cf 7 CC)IY\

completamente diverso do atual. tanto em rela;âo

especificidade das demandas. Na fase da do IT,l. te)

q u e ).:i. d,:\ d,:!! elo IYI~::nor,quanto

economicamente e socialmente mais privilegiada. O que diferia

consideravelmente da situa;âo atual era, aClma de tudo, o status

social que possuía o funcionário p~blicor p <:1up I:~r:i Z '!ldo

como nos dias de hoje tanto econamica quanto moralmente. Na

verdade, no resgate do mito deexcelincia do HSPE e do IAMSPE

como um todo. se busca resgatar parte do pr~prio status perdido

pelos funciónários p~blico~ em geral.

Identificamos tris períOdos claros na hist~rii:"!do IAMSPE: um

primeiro periodo. um passado recente,

presente. Os dois primeiros perlodos se confundem temporalmente e

qualitativamente. Na cria;âo e passado recente se cristalizaram

indiscutível da J. tí I . ,,,.n ~:;r, :I. .: LI :I. <j: <:\0 •

contraponto com a d .;::c ,,:1 d lif n c :i. (~ f" ... :1.);>:1. c.,)

enquanto Institui;âo, \.16\ lc)Y' ~!:s

intrínsecos. conceitos e creriças básicas, normas e valores que

f (;)7' 11\<:\ 11"1 s u "I cultura organ:l.zac:l.onal

observar que tanto funcionários. em especial os mais antigos. e

COll"lP<i\f't:i. lh,:tln

A 1.::!'.:.:):i. t i li, :i. d .:\d I:~ :r n ):,t :i. t u ;i. <;: 7.~o



<y()

. I t· F . r..1( ';~n··.:1. .. :t.c'~<j:ao u~;;ti Ar :i. C) ~;; t:~ f u n .::::i. o n Ar' i o s f

juridicamente serem distintos (estatutArios e celet:t.stas).

grupos cOffiPartilham da t f' ,:l j I;;:t (;r' :i. ,,:\ r

desvalorizaçio da cate90r~a. e da ~esma característica de auto-

identificaçio se encontra uma das dificuldades

Instituiçio~ per ser o usuário taffib~ffium funcionário
'I .,.pu.::, .. :l.CO do I··l I·.t~~': <':1 C o !I

. ; ..,1
p o s iç ':"l0 f u n c :i. o n <:) 1

IY/I;;:c: a n :i.~;;11/C) ~l; bur ocr- ,flt :i.c(J~;; I:::o o p "to,,, <j: ';{ o y

clientelismo e favoreciffiento pertinentes ~ ffiáquina estatal. Isto

cria neste usuArio uma resist8n~ia a seguir os mecanlsmOST regras

e normas prbprias da In ~;;t :i. t ti i <;: ~ío. <":1 por· um

tratamento preferencial que hipoteticamente

funcionário lhe confere, justificado at~ por mesmo porque hoje em

d :i. ,:/ lh'l~ p f' :i. t) :i. 1é '.:.~:i. C) ~!;"
" .
E~;;t. ';~ con+ I ít o

consequ8ncias naturais. ':1 I· c . ·1 I I.;: J ..•. :1. cu ..( ,:1': •.::

usuário-prestador de serV:l.ços, dificuldade reforça ,:1

exist.8ncia de corporaç;es de classe que pressionam para que seja

privilegiadO seu atendimento na Instituiçâorl
...;,

.::I,:. '·1·<ir n ,:t .. ). ~;;1::: principal a questio

d':1 <:::ultur•.~ DF' '.:;)":1 n :i. z a o::: :i. o n a 1:, i n t;:: t.J :i. l A I.)l:~1 .:1

cu lt.ure p(' ÚP f' :i. 'oI no funcionamento do Inf:ititutCl..

.;::r Cln()1,.;'.:.~:i.cos UIYl!.:) visio de CClffibse cristalizaram



algumas disfun~;es burocráticas. O mito inicial, da excel@ncia d~

o presente. num processo de burocratiza~+o cada vez
, 'IIYI <:'1:I. m a f' f' .:1 :I. ',::,1,!l .:: .,1 , com aumento excessivo de normas e formalizaçio

e procedimentos adminimtrativom.

papéis. e ao mesmo tempo. me observa crescimento da importincia

:i, ri f Oi"' m,;) 1 p ,,1 i"' <:1 " ,'~ '.::J:i. 1. :i, z a f' li O fluxo e sobrepor

hierarquia administrativa - o que nâo é um privilégio do IAMSPE,
mas de qualquer organizaçio de grande porte.

na i ns t :i, t li i (j: ~l{o• LI ITI <~

f' 'I ~, l l I'o f' 111 ,;) ,I.rll I::!ri .;,'::! I::!~, ' " f' U ", U 1"' ,:1.;: ,,1 , departa~ental1zada e reguladap a outra,

informal, cresce em importância ~~:+un c íon e em paralelo com a

formal, e está baseada em valores subjetivom. nâo vinvuladom ~

Está representada n a

corporaçâo médica, que solidificou estruturas fechadas nos

serviços médicos que comp;e o-Hospital, onde a hierarquia a ser

obedeClda é a do Diretor e niodo Diretor do

é baseado no seu conhecimento e prestigio

técnico-científico. valores qu~ lhes restam numa

economicamente nâo o corpo dos dema:l.s

funcionários também se move por 'I' ,,,<:)9:1.0:::,:1 p a i~t i 0::: U :I.a f' ".::I.::!

fa0oretimento. per marca~io de consultas quand6

partio:::ularmente lhes i~teressa.

Estas alteraç;es de valores t&m sua 'f' I, ""m ;:1 n :t. " I::!~;;-( ,;) (_;:.:1, C)

gritante na import~no:::ia conferida ~ allu:t.dades que, cr:l.adas para



serem apOlO da atividade essencial da In!:;'~,i t u :i. <j: ~\\<:)"

atendlmento ao usuário. acaba por se transformar em sistemas

fechados em si mesmo, que nio respondem a outra demanda que seus

interesses de sobrevivinciae manutençio. em detrimento ao

atendimento do usuário. Se dllul cada vez mais a funçio da

:í.n!:;ti tu i <;: 2\0 • na !:;clo::::i,a:I. do s

servidores. e na perda da identidade dos usuários.

As consequêno:::ias desta fa:l.h~ de o:::oordenaçio. dup:l.icaç~o de

como o:::entr~lizaçio de atividades em

pessoas. que para se tornarem n~o:::essárias ao funcionamento.

acumulam funç;es e criam rotinas discutíveis.

dlretamente na deterioraçio do aparato organizacional, on dl::~ o

funcionário, já sem uma visio do seu papel na instituiçio. acaba

P 07' a !:;!:;:i,s;t :i. 7' , ., 'I:t, InP 61s;!!; :t, I,} I,,: " • de modo geral transferindo

instincias out~as de poder - a Superintendincia. a Secretaria da

o Governo de Estado etc a responsabilidade pela

, .." "I I :I I t í t tlnopl:::i",:\nc:l.<:l I::! OC:I.()!5:1.r::{:l(I::! ça r rt stituu o ,

Dentro deste contexto onde a missio organizacional ~ assunto

surge no presente da instituiçioa busca do resgate

da particularidade do atendimento difereno:::iado ao seu usuário.

Isto reflete principalmente na demanda atual de se restaurarem os

médico-hospitalares FI ~:: lei Dt::CAt1.

lndependentes do Sistema Unico de Sa~de. para atendimento de

usuários no interior do Estado de Sio Pau:l.o. Esta demanda.



or'i·.:;J:i.n,adi:1d,::: várias entidades de classe dos funcionários

'~ '1 •P U.I.:' .. :t.C:C)lli ., políticos baseados no mbntante de recursos

necessários para pagamento de convinios. foi considerada como

] .'l . ..':::g :t ". J. ma pIE:.I. C) governo do estado. Claro que dentro do contexto de

ti ITI S :i. ~;;t,::: m .:1 Unico de Sa~de. a implantaç~Q - ou ainda.

- de um sistema prbprio, pararelo ao SUB, n~o tem legitimidade

enquanto reinvidicaç~o e enquanto açio mantida pelo governo do

I::~i;t ":1 d o n

t importante ressaltar que na análise depreendida pela

sistema paralelo está a aceitaçio da completa

falta de efetividade do SUS no Estado, e na busca de alternativas

para o setor. seja localizadamente, ou ainda como parâmetro e

açio inicial para modificaçio de todo o gerenciamento do Sistema

11() I-~s·t.ado.

funcionário p~blico. justificado pelo desconto

compulsbrio de 2% para o IAMSPE. e pela inquestionabilidade da

manutençâo de assistincia exclusiva. estessâo motivos para que

novamente uma sistema de atendimento prbprio.

Instituto. da assistincia integral ~ sa~de do contribuinte e

.:1t f.' ,:1'.) é!:; dC) ambuLat ér: :i.c)S

pt"<;pr':i.()m., ou' dê1 ':::0fTlpr' ,':1 d,;~ ~:;I;~i"\.I:i.(;:os do l'';I:!:tor' PI"·:i.\,Ii:1do.



4.5. ~ Avaliaçio da Atua~io da Institui;io

o I (.~t'1SPE junto com o IPESP ), foi criado nos moldes dos

Institutos de Aposentadoria e Pensio das diversas categorias

p r o f i ~:;~:;i on a :i, $ di:) 30" C()ITIO :iA fo:i,

Institutos ~epresentavalTl os interesses corporativos de categorias

~rofissionais. COITI clientela restrita. e seguindo Cf l~gica de

pulverizaçio das aç;es de natureza social que existiam.

A pr~pria evoluçio da Ihstituiçio. que nlo seguiu a evoluçio

dos outros Institutos previdenciários e de assistincia médi~a

caracteriza a especificidade que o IAMSPE sempre buscou. O

Instituto nunca foi integrado a um sistema de sa~de global mes~o
j, ' , I, 'I" t ,I'( 1 \.1 '::: f' a m ca r' i,\'( ':::1" ., :l.ITll. ", a cio •

dinimica pr6pria~

O financiamento de sua assistincia tem duas fontes as

contribuiç;es compuls~rias dos funciDnários e recursos do tesouro

m':1S ~;; IE! 111 ,:1 contrapartida de igual montante do

empregador. O objetivo regimental. de prestaçio deassistincia

médica integral ao funcionário p~blico estadual foi rompido com ~

assinatura de adesie do Instituto ao entio SUDS. e com a den~ncia

de seus convinios em 1988, principalmente pela diferenciaçio em

termos de atendimento que este rompimento causou, pelS o HSPE se

manteve exclusivo ao uso do funciunário p~blico. face ~queles



intérlor de 8+0 Paulo. I ' ']" Iq ti I~ P I::: 1"'1:: ~~ f' alTI o p 1" :1.1,):I. ,,!li ';,~:I.D .;: I:::

pr6prl0. Estes funcionários do interior representam

atualmente cerca P Df' cl:::nto) d,:\

poteMcial do IAMSPE.

A P,:lf'tir' um novo panorama PDlftico surge, com uma

proposta que retoma os cDnvilinios em tDdo o interior. para atender
, , 'I I, 'p i" :1, n r:: J, pa ,..ITI':::n 'i, r::! ,:\ s;

f ti n o::: :i. o n <~.r':i.o ~:; do U ITI

claro retrocesso enquanto polftir::a de sa~de p~blica.

r'I:~,~l:i.z ando UlTle) m ,,' :i. ~:; d~~t,:llhad<:ld,~j:; n o o o

podemDs r::ltar é'!D menDS duas variáveis

importantes, decisivas para a aprDvaçiD deste sistema paralelo

dentro do SUS; primeirD. a demanda pela diferenciaçiD do usuário

dD IAMSPE na prestaçio de serviços médicos. e segundD. a pr6pria

pressio cD~porativa, e portanto melhDr organizada politir::amente

destes funcionários,

c)bt~:!ndoUIri,,1resposta pDsitiva.

COIriOjá observado nD Capft~lD 2.
SUS niD está ainda r::laramente definida. Embora a municipalizaçio

'.:,~ra n d.::! ,:1 ~;; p i f' (:1 <j: ~~o atores mais envDlvidos - em

partir::ular das pr6prias prefeituras e secretarias muniCipais. e

suas entidades organizadas, existem claramente, gest;es para que

I 'It '"n '::1 n "I U In,:)a ...'.1::1i" ·::1 (;: <:l C) nio se efetive D pleiteado.

Pf' :i.nc:i.p<.~ llYll::!nt.::! p I:~.1.,:1 do
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n :í.\,!I::l:l. estadual que nic mais receberia verbas federais.

q LI "I IqUI::: r f o7'ma. as decis;es estio ainda para serem tomadas. e

ssim. dificilmente qua],quer alteraçâo
. ,..., f' , ,

DF' ';} ,,) n J, Z ,;1 (i: ,':1,0 • ). n <Í)n c ':::1, r' <ÍI do ~;i~:;t,:::m<:1

imediatos na prestaç~c de serviços sem uma outra

mudança administrativa. Esta outr-•.,) \.J :i, ~:;~\o" q ti ':::

fatD, com real autonomia das esferas. Quem deve de fato dentro do

sistema. participar ativamente no estabeleclmento de normas de

'I-' une::i.on •.~111I::!1'\t o I!:! p,' i or :i, d,:J d,:::~:;.

quanto <':1 C) ~:; 1:::u p ,,)P 1:::1 n I,~~:;t i,l p o 1:í, t :i, Ci:l ':~

de mudança - e nio como 0empre se caminhar como ~emprev onde para

na \)I:::7'd':ldl::l.nio solucionam os problemas

existentes. mas criam outros. em outras esferas de atuaçio.

pulverizando cada vez mais os prestadores e os serviços, sem se

caracterizar uma descentralizaçio'de fato.

Aj:;~;:1. m r como COl11 <i) I t]
, ,,,(I:::sc~::n",r'a,,1 z a ç ,,\0 da gestio do Sistema a

n :í, 1)1::: I I:::~" '!:. ,:1 du a 1 ",' I· f' ,n ,:\o 'li> ':~ 111(;1 ~:; ',: F' o U ., 1;::"':1. 0::: <~Z T l,; 1::: transfere a ger@ncia do

os municípios. pois estes. por serem instAncia mais

d,:) ~;;

,:!;I;~ or 9.:1 n :i. z <':) f" !TIl:!: :I.h C) r' P úl!",;1 p r" op o r" .::: :i, 01'1,:)f' trll:::J.hor'

atendimento. mas sem que haja uma real :i.ntegraçio dês'!:.ainstância

no processo de decisio da política.



o mesmo acontece com a retomada prevista de convilinios pelo

como o SUS se mostrou inadequado para cumprir as

expectativas desta clIentela. 6 Instituto deve.

paralelamente atender ~s demandas de assistência,

mesmos mecanIsmos que já existiram no IAMSPE e no pr~prio IHAMPS

P i' é) p f" :i. o~;;atenderem ~ demanda.

torna-se necessário que se compre serviços privados. Novamente.

pulverizam-se as aç;es, tanto num caso como no outro; de novo. se

fragmentam os prestadores num movimento cíclico.

com a implantaçio do Sistema Unico de Saudeu

P(:)r' :i. ~;;~;;C). a avaliaçio da atuaçio do IAMSPE deve seguir

critérios nio s6 objetivos, mas também parimetros de adequaçio

política e subjetiva. Com isto, queremos coloc~r que crit~rios de

eficiência. eficácia e efetividade nio podem ser apenas avalIados

segundO crit~rios de otimizaçio de relaçio custo-benefício. e

cumprimento de metas quantitativas.

perder de vista características

institucionais. O IAMSPE enquanto ~rgio estadual de assistência

ao funcionário p~blico tem uma adequaçio clara com seu objetivo

inicial; mesmo com a integraç~o do Instituto ao Sistema Unico de

Sa~de. a missio original nio foi II dl;;!~;(.! :i. T't u(:)da Ii -.. ..~ c :I. :i. 1:::1'1 t li:!la

~ontinua cativa. o ,"tl:::nd:i.m~;!ntc)ex~lusivo ao funcionalismo

nio houve aumento na quantidade de

COrilP a t :í. \.!I,j!]. com a capacidade instalada da



Instituiçio. e substantivamente Mio podemos

q U é\ 1:i. t él t :i.l.J;;';) ~i do ponto l.l:i.mt'ils o c :i. ,:\ I.

significativas; porém. efetividade subjetiva. relativa ~

di:)

populaçio-alvo. é importante frisar que mesmo através de presm8es

corporativas~ e retrocemmo em termos do SUB. que o retorno aos

conl.lii!n:i. os no in t i:~r'íor- manutençio de exclusividade de

I (")MBPI~ vo Ita urna identidadepr6pria. e nio mais faz p~rte

do atendimento despersonalizado, por do Si!:;t~::I'(lcl

uma acomodaçio na avaliaçio

de que. por ser a política de sa~de implantada incapaz de atender

~ demanda, torna-se necessário que se busquem alternativas para o

justificadas. proliferam também as medicinas de

',.:)7'\.1 FI o, P (' i '·.1,:1 dé\~; • e mesmo dentro do SUS.

••a 1t 'H:r n i:) t :i. \.1 a l5 d';:: ~;()lu<i: ,,~\O •• "

do IAMSPE como objeto de análise mostra que o

problema nio é exclusivamente ger~ncial. P()Y' '1:.00::1'=1

avaliaçio dopader representado pelos burocrat~s na gerfncia das

politicasp mascarados em sua . Li.d I I ', ..r a c :I. on':l..:1. ," ,:).;: '::: :our"oc f' .:\'(:t ':::.:1 •

interel5ses localizados em setores corporativos. n 7,{o p r' o:::t ';::n d.::: ITI

. "1'l)l!:;\J(~ .. :1.z a r globalmente as aç;es. as p~lverizam e com isto ampliam

seupr6prio papel. perenizando interesses internos ~ instituiçio.
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em detrimento do atendimento do usuário. apostando com raz~o na

integraç~o entre as agilincias , I 'j'P"'I,:)"lca~:;.:;!n'.)01\) i d':I~;na

política. distorcendo objetivos propostos pela

inovadores. g~rando a má qualidade dos serviços

má u t :i. I :i. za(;:~~Cl d(;)~;;.

clientelísticCl de sua açiCln

N~o é uma' aval:i.aç~o otimista.

pr'c)pc)!:;t<:I~;;'. , l . t I I<,;., :1. ~:; ". 1::1IVI,:1. pa r' ", :.n.::o

ni\\ocont.E!mplc)u êi

dispersos - corporativismCl n~Cl s~ de setClres privados. categClrias

Pf' of :i.l!;l!;:i 01'1 ei :i. !:; .,. tambélYl d.:) . , .
J. 1'1m f' .:::J. ,:1

extremaij~nte desvalorizada enquanto categoria.

tratando da defesa de seus interesses. A reforma administrativa

é apenas de ctimizaçio e . 'j . r.'f' ,;)c]. on ,:\.. :I. z ,:)tj: ,:\C) ,f lu x (:>m

mas de questionamento da pr~pria natureza do Estado

br":I~:;il,;;!:i.r'o.tr .:\d i c :i. on ,:1 IIY,,::!nt I:~ .:1 P C) i ,:1 de) na

institucional e na exclus~o da m~ioria da populaçio dos processos

Pl:~lei f· . 'j ld I., r' .:1 ',3 3. .,:t. I" ,'3':: '::! d':1 pc)I:í.t:i.c':1

historicamente formada. bu f' o ';::1" ,:\ C i ,:)

estatal nlo s6 em sua dinâmica, ma~ no questionamento de sua

pr6pria existincia. dificilmente encontram continuidade.

t a tr~dicional distorç~o de objetivos. onde as atividades-
meio se fortalecem como os responsáveis pelo andamento ou n~o da

:i.IYIP os i ç 7,{o d i~ lYIi:) n I::! :i. i" a e rac3.onal de se



:1.00

t. .:\til bé IYI na

distanciamento dos objetivos ao longo do processo de implantaçâo.

i importante se r~sgatar no IAMSPE e em out.ras intituiç;es
; I ] .PI..I.:;' .. :I.caf:;, natureza enquanto p r"I:;!m t ,:1 dor-

111 Ó d :i. o::: a , s om i::!n t,;;: 0:::(;) ITICl bu 1"'(J o::: 1"' At :i. CC)

vinculado a uma arena burocrátio:::a que despersonaliza o prestador
,. ~I I.u~;;ti "I. r" 1o. I' 1:::~;; '( ':~ P f' oC I:~~;;~;;(J ,:;:.1~ t.orna muito importante também que

. I' t . '" '1.:\ln!:;':.:I.··Ul.<;:ae>...."::..<:1 n2{o ,p(;)d,;;! ITla :i. f:;

ser vista como um elemento estranho dentro do SUS. ou entâo como

uma e>rganizaçio totalmente independente de>s fluxe>m e refluxos dam

polítio:::asde> setor - deve-se resgalar a interaçâo da instituiçâo

n um f:; :i. í:;t,:;: IYt ,:1

principalmente nos proo:::essospolítiO:::os necesmários para que se

conquiste solidamente os avançam e mudanças emperadas.

BIBLIOTECA .{/tRl, Ao BOEOECKER
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4.6. - Conclus;es Iniciais

pcw ,:)<.1 ,,\ J. i ,,)r' C)

funcionamento de um modelo de organizaçio de assistênciamcidica

" '1' IP \.I. ::';.3. C.i:)? ':I~!

d,:) ,., .
a n a .. :I. \;;'r.~

., I.' ,t'" 'H: .. <':l '1,'. :lo -I,) () ~:; {:~.

refletir de forma distorcida as aç;es organizacionais que

tomadas visando corrigir as pr~prias deficiênci~s da instituiçio

, I "1 . ("p IJ.::' .. :1.';:; ,:). J~;; organizaçio deste aparelho p~blica por

excelência, o IAMSPE nia sio vistos de fato no dia a dia

quest;es decorrentes C)U

t r' .:\du z :i. do s na morosidade do atendlmento, a formaçio de filas. o

I t' , ::1 .,:t :;. foi ':~ n .. ':~].~:;Ilt C) !TI~;!I.. :I. C o I' qualidade do serviço prestado, ,:1

falta de recursom para compra de equipamentCls etc. A rigidez da

estruturap~blica • í í r '"que gera tlSTunçees que prClvC)cam

molu(j:·~;\o.l'r ~:;U.:) l.l~;! Z

';::OI1I() exemplo cC)locamos a implantaçio do SUSp

constitucionalmente defln3.do.

IAMSPE em situaçio pouco privilegiada no Sistema de

Sa~de. Teve-me que ajustar a instituiçio. uma vez que o sistema

preve claramente a

pa~alelas p~blicas. e nem previu asparticlaridades dentro de um

,:) 'I .PI' ,:\':.1.(;<:1 p on tu e ís ,
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desordenados, que acabam por surgir para regulamentar a politica

global nas questSes mais especificas. " • ·t '" I,,,' li.:I..:u ." (j: ,:\ o .::I::!

interessante ~ Instituiçioy pois um 9êrenciamnto da

P CH' :i.IYIPl:i. C ,':'IY' ia necessariamente em um a

f" .. -, .1::!··l.C:l.mnC:t.',l!'fIa :i. or- mAquin,:l I ' t . '1 .'::1 u " o C I~ i:\" :1.c a y o qUI::! r /.:1 •. ~:!111

somente aceitáveis na p/":i.\.l':lcla I::! n 7:\0 n ,:1

burOCraCli:l estatal; se esbarraria principalmente na necessidade

Instituto, o que obr:t.gar:t.aa se definir de vez

no contexto do SUS. o que provavelmente seria

desinteressante para os interesses corporativos qUe o mantém e

tem o HSPE como ratrim8nio pr~prio.

dos atores envolvidos neste processo claramente

se define num sentido em que se privilegiam seus

ou na manutençio de seu

nebulosidade de suas interelaçSes; por exemplo, fica eVldente que

nio 56 05 interesses corporativos se escondem atrás do interesse

IAMSPE cativo aos funcionários p~blicosr

ta ITlbél11 P() l:í. t íco s y '.,101t':ldcll:;p,:lr"l

imediatos de natureia eleitoral. I:!! ta 1l"lbélYIinteresses privados,

P I:;! lo b '::!n I::: f :í. I::: :i.o

convênios ~ rede prlvada de hospitais do emtado.

diluiçio e fluidez dom processos burocráticom e

PC)]. :í. ti .;::o~;:,se mantém o que na hist~r:i.a da administraçio p~bli.;::a
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brasileira é constantaçio ~ imposiçio dos limites da

açio do Estado, e os interesses do capital privado que s@

sobrep;e e se confundem aos interesses p~blicosy relativizando

definiç~es sobre os limites de atua;io destBs setores.
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natureza sâo varlBS. pois na verdade. a~esar do objeto de estudo

<:1 'I '1 .p \.I. ::••• :1. Ci:\ " ,:1 "I ua 1 :i. a <;: ?,ío \)i (,I

instrumentos resgatados de uma uisâo organizacional permitem que

o prbcesso seja a~aliado por vários ângulos.

F.:ITI pro im.:!!iro :i.mp(:JI~t <,1 nt ':::nota ("' qu.::: no ür'a~:;:i.l.o

fen~mene da institucionalizaçào de uma política social nos moldes

I l :l.. I.:: .:1 tr a c :I.C101"\<:1. t>c)c:i<:1 1 n 7,{Cl

OCCH' Y' '::!U " formaçâo deste tipo particular d'::: C) f' ':':J ,:\ ri :i. Z <:1<j: 'J.,( o

fundamental ummouimento que nio ocorreu

um i .;:I.:::n t :i. d,,1 d.::: col.:::t:i.\.JadLI f' .:\do U f' "I • n 7[~o C o ITIo

P "I dr- on :i.• ~ ,:1d o 7' ~f:.()C i <:1i~:;, -:::01110

. t . I. • ] • '":1.ne: l \: u ';:::1. on a ,,1. Z ,,) <;: ao y 'j' I' r. ' ""'!:; o ..:1..: :1.',' J. C .,1 i;: ao
, ,

l),,\.7' :"a~;;

':::0 l.:::t:i.l,J.!)~;; participaçào das mesmas no processe

pCllítico de decisio da agenda governamental fosse

minimamente igualitária"

Na análise de Dffi. a intervençâo do Estado na economia gera

mediador de conflitos que ~ o Estado de üem Estar

Social. e seus mecanismos de manutençâo do mínimo social em

termos de sa~de~ educaçio. habitaçào e renda. S6 que este sistema

i n cor·p or- ,:\(;.'.~() da



mecanismos políticos porparticipaçXo democrática das massas. A

democracla política fornec~u os meios institucionais atrav~s dos

manifestaçio e expressio de vontade.

este processo de formaçio do· Estado de Bem Estar

Social nio ocorreu. pois nio se criaram os mecanismos de

institucionalizaçio das disposiçges coletivas em decorr&ncia do

porcesso autoritário de governo, que marcaram nossa hist~ria~ ao

fortalecimento das '"a <;: C:":::~:;

:i. nd :i. \.1 :i. d ti ,:):i.~, '::i individualizantes no âmbito social, como observado

crise do Estado de Bem Estar Social nos países

desenvolvidos. A crise nestes países está mais adlante se

prob J.'::ima d,'il crise moral provocada

indiscutível dos bens p~blicos. pois se o bem eXlste para todos.

con tr- íbu I u p.;) Y",:1

fi :i.n'.:;.Iuém'::i ~:;t ,:1 f' :i. a d :i.1:;p Clt:; t o c on t f' :i. bu i f'

\.1 C) 1u 1'1t .'il f' :i.• :)m 'Hi fi t '::i "

A l~gica braSllelf'a? muito mais perversa. A discussio nio

está em buscaf' a f'ecuperaçio dessa noçio de coletividade e da

a1:i.an<;:<7Ipol:í.ti.:::aforte e unificada que consiga resgatar o mínimo

da SOlldaf'ledade coletiva" O problema

identidade coletiva !"\.I f' ':;.1:i. f'

positivas e nio mais populistas e corpof'ativas. E a formaçio e

f· t] . .I 1 t.; o f' .. a ..~:i.:::1m'::1n t,Q .;; "il !;; . '. ,;)\:; encontra terreno f ér' t :i.]. fi Cl~:;
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" burocraCla da sociedade

c :i. !) :i. J. ~ b LI f' o c 7' .,;,C :i. r.1

Ef~t ,:)1::,10" •• "Dn d I;;! a bu f' ocr' (:)C 1 a é u 11. P f' i n c :í. p :i o

novo, onde o interesse geral do Estado começa

a tornar-se um interesse

um luta

contra as corporaçEes •••D mesmo espírito que

na sociedade cria C 7" :i. '!),', n o

burocraCla. A partir do momento em

que o espí~i~o da corporaçio ~ atacado.

também o ? o espírto da burocraCla. e se a

bur- ocr- 1.:)';:: i.:. co mb at :i.':.

~:!xi~l,tôna::::i.':lr p r' oc.u f' <:1

~;;•.:) :I.I,J 1.:1 9 ti ":1 r d ,,)f' d .,) ~;; I:::o f" p C) f' ,:)(i: 2-:I;;!m

P i:l f' ;':1 Si .,1 :I.1,1"1 f' .:1 o espírito a:::orporatiuo - o seu

o Estado é a a:::orporaçioacabada e a corporaçio. a burocraa:::la

lnaa:::abada,pois é a t I;;!n t .:)t :i.'.,J<~ d,,1 sociedade civil de tornar-se

de) IAMGPE, i dl;;!n t :i. f :i. a:::':1IYIO~:; ,:l . f' I '"m ,,:1n J ... I::!~:;': .:l ti: <:\0

t/::!ndiifnc:i.a. do ~~l.J~:;• IAM~:;PE é

manifestaçio de princípios corporativos. como existiram na década

P D j,~:; 1Y,';il n :i. f /::!~:;t ,,:1 resistincias expressas em repensar seu
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papel dentro do sistema ~nico. para caminhar numa reestruturaçio

que sirva a uma coletividade maior. Esta reestruturaçio de ~ua

pr~pria natureza ~ primordial, pois o IAMSPE nio ~ um produtor de

po:i.~:;

. t . t . ~.' J:l n s .':1. ". 1..1:1.<.; ,:\ o (.I':~ natureza p~blica. at~ndimento a uma

] . t] t .•::: .l.'::!fl ".':'~ .•il C<il·:t 1.1,:\ •

As tentativas de mudança cristaliza;io dos

interesses internos da organizaçio. '1 I t . ]cu ..·~Ui"<il P,:li"·.:l.CU .. <:li".

identidade e funçio social de seu
/. . , ..,.un c ion ,:H" :I.(),. funçio esta de um agente no processo d~prestaçio de

De modo geral, a avaliaçio do setor sa~de esbarra na questio

da subjetividade, da definiçio de qualidade. da impenetrabilidade

na questio do poder , I'1lI!~O:: a co , e principalmente, na

tecnoburocrática do setor.

E. alcim disso. a desvinculaçio do processo político de

p ,:li'" t :i, c :i. p a I;: 2\0 n ,:1 planejamento no setor_

camo comprovam as políticas pontuais e de pouquíssimo resultados

que ao longo da hist~ria foram implantadas na sa~de p~blica.

" 't: importante se buscar



processo político (J

substantivo que surge para
política social surge agora para ser objeto

imprescindivelmente compromentendo os atores

';:1h 1)(;) lI) :i, de) !:; " .,

busca que os atores envolvidos na

implantaçio de politicjs sociais devem, de agora em dlante. se

P "Ir' t :i, c :i, p ,!i li: ~\'Ío d':l

processos políticos ci um dos meios para se repensar inclusive a

pr~pria estrutura das organizaç;es envolvidas. A análise deve

ter, antes de tudo. uma visio global. e nio somente se ater ~

quest;es pontuais de organizaçâo e funcionamento.

i este processo que deve se resgatar para de fato se saldar

':l ••d :í, \} :i. tI",l gerada em mUltos anos de alienaçio
'I' I. ' , ,p (:1 ;, :I. '(, 1':::o !,; '::1 ~:; o C 1 a :I. j:; u
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