1

GILSON CARVALHO- MÉDICO PEDIATRA E DE SAÚDE PÚBLICA

A CRISE DA SAÚDE TEM CURA
A fal$nçia do atual. sistlma d.e saúde é re9l.
caos ~qta 1nqta1acto.(A1 do
onz1nbo que queira
fqzer media e dizer que esta a umaçao é age~as de
ete1 to, ., f .fruto ctarl mente . 2érticta de
eosador
catastro 1co ou ~e opositores de pla t 9 o~}As
cla$ses ROores estao serttincto na pe.le. As mais õem
aqu1nhoaaas ouvem falaJ"' ao so,.rT1.mentQ por !ue
passé;UO ~os outros. A m1dia esta. ct~snuctapdQ e ta
tea1icta~e
para
todos,
.Hosp1ta1s
tecnan o.
Hos~i tais fe~hados. ~ $ P l tais s~ aescredencian o.
Exc ui-se do
ate 1mento a classe pobre e
tra a hactora
Cida aos
~arrendo
nas
filas.
Cor:re oresd cheios. Lei t os 1mprovisa.dps em Jacas de
cadeiras
e roda. Fa 1 tij de comida. Fa ta
e
espa:r;act:çaoo. Falta de remedios. Falta desa ario$.
Fut1c.ioIJ.ar1os em greve. Falta de tudo. Abunctanc1a
de m1ser1a e ctoen~a!
Este caos
real. Conhecido. Sentid9. As
víti~as são por d1a1 Por horq, Por minut9 .. Vitimas
anon1mas. Desconhecidas. Dest1guradas. V1t1mas sem
vez e sem VQZ.
.
O s1mp11smo de se atribuir, a .culpa disto 9
vmas poucas pepsoas ou aoq .ultimo~ inos,. e
1ncorrêto. As ra1ze$±remontamg 9 incúria e es1e1 o
acumuiados
nas .u t1mas
ecaoas.
Fa ta , e
pr~or1zacao do soc1a . Falta e v~sao de que sau e
.:i.nvesâtlmento e na.o de.s.pesa. Ate o SUSd(Sistema
UnlCO
e Saude) t;em S.}cfo err&da e rpal osamente
çulpadpdpor esta s1Êuacao, quando .ele e ªctQroposta
de sai a . Nem ,c~1egôu a s~r. implanta o! Este
r:-etrato d de Hgenur1a
e
sotr1mendto , vem sençto
denuociz O
a
tem2os.
ÀS
enun~1as
nao
sen$1b1 1.zaram qovernqnte~,. nem f 1nd1gnaram a
soc1eda e como 1.lm todo. .tYlUl tos
a 1 aram. Mui tos
escrey~rçm. Muitos gritar&m. Foram acusados de
'.' cava he1:ros
do
apocalipse"
,
"eternos
1nsat1ste1tos",
"defensores
do
ouanto
pior
melhor
d1sseminaaor.es do pânic;o tnrundado
. Mais uma .vez Vlmos d""e QUb 1 ICQ: mnunc1ar,
r1tar, denunc~ar. Conclam~r a soc1eda e {ara,
uotos, de$CQbriramQs um caminho. ~Uma saí a pra a
~r.ise. Na 1n1gu1 ade do caos estao nautragff'l o os
mQlS pob~es. as ~ais sofrido~. Aquele$dQue azem a
r1que~a deste pais e pouco tem usurru1 ô de a.
A sociedade espera que se indique um caminho.
Que se construa uma saída viável. Que se demonstre
que é possível sair da crise. Esta crise tem cura.
A
cura passa por todos nós. Por uma vontade
coletiva
de
querer
sair
deste
estado
de
miséria.Pela vontade política de todos que exercem
neste
país
uma
mínima
fração
de
poder:
Executivo, Legislativo, Judiciário. Passa pelo
esforço do setor privado: empresários, micro
empresários da economia informal.
Empregados.
Donas de casa. Aposentados. Jovens e crianças.
Duas revoJuçõ~s são possíveis: a da fqrça. e a
do saber. Sera 2e,1,a
do saber Jue engendra.remas
uma .rnuâança
raâ1cç1.l _ neste
.ais,
capçz:
e
tran!to~mar as con~Jjoes de
1âa f. saucte
a
1
g~g~o~ãÍ~ · Tem A atfl '11aver c~Nàeçisfg~c~ eÍg~g~Ttg
comp:çometido, pa:ta ,reyomarmos um aesênvo v.1mento
poss1ve1 e responsave . Temo.s que acaba,r cpm a
t-ecesspo. Criar- 14m ~istem.a de arrec<;idaçaq Justo
que nqo puna principalmente o .,3.ssalArlado . e o
CQn$um~dor ~ina . Temos que sa~r do pOtisma f1scª1
actmi tido ha anos:
cômo ha mµà ta sqnegaçao
eumentem-se
os impostos!
À
sai a ló~1ca $ao
mpostos e _taxas jus"tos e combate é;t qual. uIBr tt1pQ
àcultura
e sonegaçao. Utn sg,yundo passo e b e lil a e a
airaiqaoa , . corruocaod consênt1 ad. Em
todos os n1ve1s : PU, J,...co e _p!'1va o .. Dos. aran es e
pequenos. Esta reVoluçao extrasetor1al ira gerar:
O
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empre~Q pleno,
salário$
iustos,
casa.
comida
edtca ao,
tranqport~.
lazér etc.
O tundamenta1
para e co~segu1~ saude.
'd O,caIJ11.n110 .Dara sair da crise específica da
sav e e so vm: cUM?RIR
LEI. A saúde ~em uma das
ma1s.avançaqas legisla~oes. Temop a C9n$tituicão e
a L e1 Organf1ca da Saude . o cam1nfio e 1mplintar o
l tra morta em reaii ade. A
U 5 , Tr@s rmar
eq1slac~qo âe. saú3e .101 das . po,ucas qer&! as nqs
5ases. Nao.ve10 de cima _para ~a1xo. Fõ1 trijto de
um dos movimentos mais Aa.t:5r.anqent.es deste Pq~s que
cu 1 minou .na VIIL Conterenc1q Nacional d~ S~ucte.
O Sis.tema .Uni co de S.aude está .alicerçado em
alounq principios essenciais
.Analisemos apenas
três cte 1es.
-SAÚDE DIREITO 00 CIDADÃO E DEVER DO ESTADO
Saúde é. UJ.11 bem tão grand~. Tão essenGial. Tão
1mpresf,1nd1ve1. Seria n.o m1nimo. temerár1Q . deixàr
qu~
icasse entregue a modernidade neo-libera ,
elo "livre mercaqo". Se a
~conomia cie merca o
pa:çece boa ao s1stema p.r.odutg,vo ,. e extremamente
1n1qua. no. S$U aspecto .ctistr1 ut1vo. Dada a sua
esssncia11.dage e. nec;ess1.daade,
e ser a;qseq:urada a
todos,
a,saude 1ama1~ po era estar excluS1.vamente
entreçrue a economia. ct~ wercado. O SUS, corno toi
çonceàõ1do
na. Const1 tuiçqo , foi .realista a ponto
oe. n o . se dizer . exfi1us1vo. Abriu cqmpo. _pa,ra_ a
in!ciat~vQ
priva a.
Para
iost1tu-1-çoes
t1 anti;-op1cas, s~m
1ns lucrativos e 1ucrat1yos.
To O$ 1uptos~dTo os trabêilnancto para se garantir o
d1re1to a sau e
os c1dadaos.

-DESCENTRALIZAÇAO

.

Tantp

nas

iriiciativas

_públicas

cpmo
açabar
Ha
um
mov1menta rnuno1a1 em d~~fe.sa dod ,tordta1ec1U1e_nto dos
qçver:oos 1 oca1s. Nas l.l t.imas
eca.c as Q.rlJYlaram os
r1vadas, . ha u.ma tendenc1a mund.:i.ar em se
gom.
o
q1qantis~o
dQs
emp~eend1meoto~.

aam1n1stractores

bras~ e1ros

pela

central1zaçao. dC~nt.ra11z~ram-se. as

d~t~sa

da

dec1so~s,. QS

~eçurqos.
a a mgn1stracap.
Veio a Constitu.iç~o
detenct,imdo
a
esçer;.tra izacao.
Red1stf1ou1n o
competencias
et1n1dpp j~ra
cada
es era
e
qov~rno .. _A
munic1ia1iza ao
está
Clõra
_na
con$t.i tuJ.cao como ex re 9 sa
da ctesâcentra11zacao.
Mun1ci{ia11zar q gest o e traz~r po er e recur§os
para
uem adrn1nrstra Q. ni ve1 lõccH. Perto aas
necess. dactes da fPPUlaçao.,Perto de ,o~d~ aconticem
a$ coJ.sas. A rea 1ctade esta nos muni ~1 pios on e o
c1çlªctao ,11asca, vive. traba.lh.a, cont.ri.blli. E.sta o e
un1ao .sa.o abstraçoes ROl.1,. t1.co-actm1.n1.strat1vas. E
essençi 9 1
trans ter~nci.a
de
recursos
aos
a
rnun1c1Q1_os
para
que_ eles
desenvolva~
suas
competenc1as
çgm
u~ modelo
novo
na
area
da
ectuçaçao .
s-'1uae, d transporte
etc.
e~c . . . A

mun1cipa 1 izaceo

a

saude

e

pr1nc1pào

const1 tuc1on.a1 .. Reoreqenta a esperança dod novo..r
resposta .ma1p J.nct1y1ctual 1zada e ma1s a equaua.
cad~ realidade loca .
-CONTROLE SOCIAL

a
a

J

A sociedade
tem que
control&r
tanto
o
público c;pmo o pr.ivad_çi,
4 ra que eles cumpram
suas t~nçoes. Os c1dadaos
em qtle, acompanhar as
açoes do ,estado. para que e as S'eJ amda s~u favo§.
I 9 to esta previsto nas leis de sau f:! : em cç a
nivel de qpv~rno ct~v~ haver um Conselho d~dSqy e
com cpmpoS"içao par1.tar1a .d De UIJld lacto os c1 actaos
Uquério~
ós ~ervigos
e
sau e.
De outro os
êidrnin1st;ra ores, os restlÃdores e os trabalhç.dQres
de
$auâe.
Os
onselhOq
devem
pa t1c1Qar
lç.nelando,
acompan ando,
fis~a 1zan~o.
r1or ~ando.ÁÉ justamgnte nos m~nicíp1os que estes
onse hos tem se mostrado mais ai;_uantês, mais
comoetentes
em
ex~,.i-cer
suç3.s, funçoes.
So, uma
socl edacte com cidada.os pç1r t 1 c 1 pan tesÍ podera ter
g9vernos competentes e e içientês em a~er da açao
publica um v~rdacteiro servir.

1

g

A

pa,rtir

destes

tr~s

pr inc,ípi.os

essenciais
atual
dados

oçiemos V1slµznbrar uma sa1da-possiv'el 2ara a
gr1se
da saude. Alguns passc5s têm que ser
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por. acruelesd que qqvernarn, em todos os nívE;1i.s.
Soc1edçde
.e~e ~obrar este compromisso. Nao e
neà1;;s$ar10 inventar mais nada. S~ houver vontade
o .i 1ca, . cobraâa
ela sociedade,
s se u1ntes
ge iâps, àncrernentar:Pas urqentemente, ~eva.rfo a~um
ca~ir:iho
e cura para ~ste sistema de saude
caot1co, em crise ... doente.
1. CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE

,4 Cosnv9çação . .,i.medip.ta da IX Co~ferência NaciQnQl
'--fe . aude.
J a ad.1.a,da e pro te ada nestes dois
ul ti.mo~ lnos . .Mun1cipios e esta os. na sua . . GUQSe
totalida e.
Ja
realizaram
suas
conferertc1as
reparat rias. Sentaram-se à ~e$a governante~.
restadoreq
e
cidactaos
usuarios
discuti~ o
ropostas locaiséi reqionais e estaduais de sa1 a
a çr1se. Ouan o ~µdo estava oronto par~ a
eal 1zaçao,4. dã Con ferbencia Nacio11a-:t em n.ovembro,
ouve p ·1:41.amento so pretexto ,ae ~e nao havia
i$ponibi idade de duzentM m11hoes e. cruieiro~!
Se1 ~mos
one.stosa em reco ecer que. OJ e nao po e
existir rece.io
.e que a orem mai.s mçizeli:is" e
nosso carcomiâo sisdt~J,de saúâe. Nada ha mai~ qu~
no$ surpreenda. Na a & PQra se esconder. Nao ha
mais denuncias desaqra av~is ~ue se recei_escutar.
O u;rgan te e ouvu- , ãs. propostas de sol 4çao que a
soc1.e-dade,
os ~ tecn1cos .•
os _Qrestaqôres
o~
servidores, te:sao a apresentar: ... No minimo âeyera
sair µm pacto ue metas
pr1oritar1as para a area
da saude.

lg

2.

FINANCIAMENTO DA SAÚDE

. , . As ações de saúde_ são . de. cornpet&ncia dos
Munic1.R,1os com a cooperaçao tecn1ca ê f1nan..ce1ra
da Uniao "e dos Estaelos. Es1;á na Consti tuiçao. O
qoverno tem que priorizar a area de saúde edalocar
~ecursos suf!c1ehtes. O mínimo previsto é e 10 a
lI%.dos orçamento~_de fada esfeTa de ~overoo. Nos
u t1mos anós a Un1ao a ocou para Asa de nao mais
que .2%. de
seu. orçamento
t1sca .
Estados
çontriou1ram com muito ãba1xo que 10%. Alcruos nao
1nvest1ram prat1.camemte nada. Apenas trabalharam
com recµr 9 op tederais 5lUe deveriam ter :repassado
Qàg3m~~g~cAE~~~ip~g:hmb~~s~Yefrg~?tirTg~rpi!~~ni~r~~
e maiqr porte. C eqaram ij inVl3st1r 15% e ate
mais, def.~eus recurs9s .Proprios.Mesmo ant~s. da
re t orma
isca l , nos l.ll t imos 1 O aI)QS, os un 1 ços
recursos rlnovos q~e, .toram investidop em saude
vieram
~os
Mun~c1p1os.
Desesper,&dos
c9m
a
d~t:i.c.iência dos . seTv1çqs de --saude,
J·nvmeras
administrações deixaram qe ser. meras lr~ e1 turqs
tocadoras ce obras,.iarâa investiram em au e. Alem
do$ recursos f iscai
e cada estera t~ qoverni,
ex.i~te uma fonte. b .e _ recur~os arrecadados pe a
Uniao co,mo contri u1çao social. Sao recurso~
e
contribuição de empreaados e em~reqaqores, d o
1
E6g~3f~g~,
dgo pr1½i~it.Plos ~e~iºª:ín ~6 ,~t~ª~dest~~
recursos devem oor lei ser de 9 tin~ os a s9ude. No
orçamento de 199;:: , qt.r~ves
e casuismos e
1nterpretaçoes, varias _p1lhões
oram desviados
ara outr,as rubricas. Nao chea.af~mos a ter 2Q%
pra a saude! ~stes recursps pcrb 1cos sornados nao
l)eqarn 9 ~O dola.res por uabl tante anod ,( na a 1ao
evem 'i:::hElQar nem mesmo a 5 O o 1 ares. } .
~ l lJlH nao
P 9 lses em es~nvo vi~epto i~vestern entre 100 e 500
do ares em Saude.
Pais~s qesenvo 1vidos entre 500
!3
2500
dólaf~s por habitante . ano.
No caso
b:i;-asi leiro a em dt, baixo i.nvest 1mâen tod, corremos
risco rea 1 e permanente .de P.e~ a
os parco$
recursos em corr~Rc&o, uso ingeV1qo e mal ~~o. So
o controle da soc~êdade podera evitar ou diminuir
estas perdas.
3. RECURSOS DESCENTRALIZADOS
Os rec4.rsqs têm que estar nas mãos de quem
tem 9 cpmrt]etencia J.egal de executar as a coes. A
lei e ela~: a Uniao e E~tados devem re &S 9 ar. os
recursos 1~eta e putomatlcamente ,aos Mu%1cipios.
BQStQ cumprir a ie1. Estudos de series h1$to~1cas
Sindicam bs seguintes percentuais de partilha dos
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reçyrsos da.União destinaqos .à saúde~ 15% 2a~a a
Un1ao cum12.r1r suas competenc1as leqa~s de saµde,
2 5 % para Estado~ e 60% oara os Mun~c1pios. Nao é

9rqoe a Uniçio e arrecattadora \ue estt!s recursos
~m .ou~
r1car
em. 9 u.as
m os,
para
$arem
~ istr1Duàdo~ sem cr1ter1os
ç aros,
defi~1dos,
Qbed~c~n o dq POll tica clf. eotel1st~ caracteÍ.ist1ca
de yar1as ecactas. Os ma etic1qs a ceQtra izaçao
estao. oatentes a qualquer cida ao oe mediãna
1ntel1q~nc.1a. Por qll,e cbmprar çentral1zadamente?
Por. gn~ a Umao taz e administra obras em
muniç1p os?
Por
iue
contratar
serviços
hO$Plt~ 1ares
e
~Pª á-lo~
centralizodamente?
Un1ve $almente esta
rov do
ue
uando estes
p:çoçeá1men tos são rea 1za.8os. 1ical~~n te, com os
VarJ.os.
mecan1..smos
locais
e
contrQle
(OQlàticos,leqislativos,de
conpeJ os
e
dos
clcta aos) consegue-se maior et 1.c1ep_çia,, meno:r;es
custos e maiores vantag~ns . _E 1rv1ave,l a Uni90
buscar.parceria com instituiçoes ucr&tivas e nao
lu!rat1~as quando os contratos sao bqseadop em
va ores to almente a u~m dos custos reais. Ha uma
de asaqem.d~ preço~ J ~e Drazos, incomgatíyeis com
serio de
a ~qobTeviv~n~1a de qualquer serviç(
sauoe.
Aqui val~ij gempre,
mais uma yez,
o
11
sot 1.sma: e-orno
ha
t!'aude,
corrupçao
e
supertaturamento., paqa-se rp.al .e abaixo .ao. c:ust9
real!". Por lóaica e-- por 1ust1ça o rac1ocin10 e
ex~lt<;imen te o rnv~rso: deve-se pagar o i usto e
coibir fual quer tifo de corri,ç~ô. A defa~&qem de
razo t m _L~vado
1
4trasos et11os de 90 dlqs, ..
om 1 f a ao men a oe ma1~ e 20%! Não há ma ica
; e e.llciê~cia a~m1n1stratiya que consiqa magter
1.1nc1onanâctô. as
Insti tuiçoes de Saúd~ nestas
circunst ncias.
4.

UM NOVO MODELO ASSISTENCIAL

Nas lejs de saúde existe cp~o proP-osta da um
novo
modelo
para
a
sauoe.
u
modelo
assistencialist~
ou oreveQt1yista puro ió se
esq9tou mundialmente. A propria prá t1ca. medica
asta sendo re:gensada. A sa..rcta passa pe 1 a d1sçussao
da. sociedade tl,o novo fmoctelo ~:t,opopt~ pelo~ S1 9 tema
Un1co de Saude.
A qu~s
r1nc1p1os Ja
ror~m
çomentados e outroij
êm rarp. s aqw . I~tegralida e
Qaq acoes de saude,
uq1ndo cta q1cotom1a
o
1n<;1i v1liuol/co1et 1. vo, curqtd:"'l vdQ/Rrevent1. vo.
..Acesso
uni ver:sal a todos QS c1. a aos. Valor iza.ççio dQs
servidores
da .saude ,com
contrQpart1oa
de
comirom1sso s,e.rv.1Ador/usuarf1.o ., .Adm1n1~tracaod ~ue
b us ue a . euc1~nciq, e 1cac1a .e. efet1v1 a e.
Des onopQl1zaçao ,da~º saber com par t1c1paçao
ar
e e ucaçao em sau e. O novo môde 1 o têm copteo o e
~rec1s~ sair do _2apel para se tornar rea ida e a
1
~vorseghg~pup~~~~dente, Senhora$ Parlamentq~es,
militantes
oollticos~
empr~qadores,
ç1dactaos:
vamá$ sair tios capu1smos, çiõ c 1ente 1 ismo,. da
p9 1 tiça do dá ca, toma la
Vamos excluir . a
s~u e dO$ interesses menores. Vqmos nos. unir
suprapart1dp.riameote .tendo corno único .objat1.vo .a
col'lqulsta deste dJ,.re1 tq do .cidadao. Naof dad mais
aré:I e13perar.
Nao da mais
péJ,ra de en ermos
lientelt 9 mos e favori.tismos ind~tensáveis. bVamos
~ azer saude., Vamos ~irar a .mesa. Vamos. uscar
1untos as saidas passivei$. Nao qu.erernos 4 nventçir
nada novo, êPenas cumprir a lâ.~1. Devo~ver. qs
essoas a cuama ~a esperança
e. que ha ainda
overnantes e ,goli ticos .comprometidas, nonestos-.:
pu 11cos
dispdstos
a
servir
a
~ erv dores
1
popu fçi'f-1.se da saúde tem cur 9 . C9meça ~or todos
nó'. Começa_ PO.r aqueles ql)e. nao tem v~r onha nem
me o de sé 1rtdiqna:t. ,Pe _e)t1g;.r. De parti e par.
Vq e 1em5rar a essencia cta inenS"aqem
b ~oeta
Ectua:çdo Alves da Cos.ta: ...d se nao reaq 1rmo.s c;i ora,
se nao qr1ta~os ho1e, po e ser que amanha J nos
ter,111am rouba .o a vt,;z; s na.o podêremos nem mesmo
gritar pelo 1re1to de cont1nu~r vivos.

PODl

11

Criado em 04/02192 00:00 C:\2 - GC\4. SJC\SMS-89-92-Gc\CRISE.DOC

11

•

GILSON CARVALHO - MÉDICO PEDIATRA E DE SAÚDE PÚBLICA

~~~i~iário

Gilson Cc;1rvalho
Municipal de Saúde de São José dos
Pres1oente da A9 sociação Paulista de Secretários
Mun~c1pa1s de Saude
.
Memoro .do d Con 9.filho
Nacional
de
Secretar 10s
5
CoÜs~ÍMoeEstadual de Saúde de São Paulo
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