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ANTEPROJETO DA UnB
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Henri E.

JouvaZ Jr. (*)

l. O texto tomado como refer~ncia e a versao de 17/02/89 do

ante

projeto da UnB.
2. O estudo pretende decoJificar em cada artigo (ou, ãs vezes,gr~
pos de artigos) o conceito e a lõgica que estão embutidos
proposta do artigo, com a finalidade de servir como

.

-

na

balizador

para a tomada de decisao quanto a sua manutenção ou exclusão.

:3. Para facilitar a tomada de decisão a apresentação sera

feita

sob forma de quest6es comentadas.
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_Consultor da 01'ganização Paname1 icana da Saúde, lotado na Representação
da A11aentina
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1 · - o. anteprojeto pressupoe que a area de saúde deve
aos niveis· superiores do Execuiivo uma proposta

encaminhar

individuali

zada, para compatibilização posterior em umá Lei de Segurid!
de Social. A alternativa seria, desde jã, formular

intensa

mente com as demais ãreas (Previdência, •Educação, Trabalho),
um anteprojeto único da Seguridade Social jã compatibilizado
por uma posslvel Comissão Interministerial;

.

Questão 1: A estratégia de enoaminhar uma proposta
própria de Saúde deve ser mantida?
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2 - O anteprojeto press poe que a interpretação conjunta dos
tigos 197, 198 e 19

Saúde a ser criado

Ar

da Constituição indica que o Sistema de

everã ser responsãvel

na sua totalidade

pela regulamentaçãot fiscalização; controle e .execução

das

ações e serviços de saüde. Para tal execução hã um sub-sist~

ma constitufdo pelo setor pUblico, descentralizado, regionalizado e hierarquiz do, qu~ pode ser ampliado com a

particl

pação complementâr"doºsetor privado, sob forma de contrato
de direito publico. Isto~ o

privado contratado~

eJe

mento constituinte da rede regionalizada e hierarquizada

e,

portanto, disc.iplinado pelo poder publico quanto a sua atuação

e função social:~Hã um outro sub-sistema que, embora nao

in

tegrante da rede regionalizada, ê elemento objeto da açao
normalizadora, controladora e fiscalizadora do poder

. . .. e o • A 1 i b e r d a d e r e l a ti va · ã, .in. i e i a ti va p ri va d a , referi d a

pÜbl!

no
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©

texto constitucional,-~ entendida como a possibilidade

da

exist~ncia deste ultimo sub-sistema não contratado

p~

pelo

der publico.

Assim, o sistema de saúde. que

se

cria

englobaria

como
;

elementos constituintes o setor pCTblico e o privado contrat!
t

' do, que e omp1ementaria a .a ç ã/o do setor pub l i e o

e ter i a com o

objeto o setor privado libefaíl ou privado tipico.

de saúde, de· caráter nacional.

Na medida em que na atualidade o setor privado contratado

e

o setor privado tfpico jã são elementos objeto do Sistema Na
_cional de Saúde, a inovação, preten9ida, ê incluir o

setor

privado contratado como elemento constituinte do poder pGbll
'

co quanto a sua
função social.. A questão nao e nova e vem
.

sen

do progressivamente implan~áda desde o plano do CONASP,

das

'

,, .

-,- '

··~· '.

AIS e dos SUDS, que t~~duze~ uma tendincia a maior

interven

çao do Estado sobre o sistema vigente.
De toda essa 1ôgica decorre o nome do anteprojeto

(Sistema

Onico de Saúde) e o Artigo :19 que se refere ã Definição.
Questão 2: A estratégia de arnp'Ziár e aonso"lidar "legalmente a

acao intevvenoionista do Estado sobre o oetor prf
i

vado aontratado•deve ser mantida?

3

No artigo 2 (com seus vãri~~ incisos), que trata dos

princf

pios e diretrizes, o antep~djeto propugna pela explicitação
de um ~orpo doutrinãrio so~re questões clãssicas da ãrea
"•1•i

s a üd e • A. i n te ne i o na 1 i d a d e , "li à 1 ê m d~ ex p 1 i e i ta ç ã-o , é

de

s i n te t i

zar e fixar uma eipicie de lista de mandamentos que devem fi
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c ar e omo"••U m,.,.c,õd,,ig,o,~.m,f. n,lmo,..,a,.""se r,,,,,e,s,~a be-1 e ci d o par a funcionar eE_
mo eixo de referência superior- sobre todas. as interpretações,
.

construções e reajustes futuros. Ou seja, através desse

cõdi

go e que se daria o sentido de perman~ncia e de unidade

fren

i

te a um prcicesso longo, compl~xo, descentralizado, de
,.

tação do sistema em seus vã rios niveis

impla~

estruturas, ações, no.!:_

mas, etc. Ele traduziria acordos e denominadores bãsicos

co

muns a serem sempre considerados e respeitadps.
Queatdo 3: Sem entrar em Julso de vaZor sobre seu conteido, a
estratigia de expZioitar um corpo doutrindrio deve
ser mantida?

4 - Ainda no Art. 2Q, no que diz respeito aos seus incisos

{que

refletem o conteüdo do c6digo), seus temas doutrinirios

sao

os seguintes:
I - A saüde transcende o campo do setor saüde e de

qualquer

organização e açao do setor. Tenta relativizar e

prot~

gero setor saüde que não pode responder por tudo em SaG

de. E dependente das relações entre política econômica

e

pollticas sociais dos projito~ de governo.
direito de cidadania garantida pelo Estado.

II - Saüde
III

Tema da universalidade~ da eqUidade, inclusive da assis

t~ncia m~dita que deixa de ser, apenas, direito securitâ
rio

dos

que estão inseridos

110

mercado de trabalho.

IV - Termo relativo ao direi to. a- informação sobre riscos.
sunto típico e o planejamento familiar

/

//
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Desse ·eonj unto os i ne i s os UJ , V. I ., VI II , .IX , X, XI

XIV

j

ã

existiam em todos os convênios das Ações Integradas de Sau
de. Os demais sao posteriores ãqueles conv~nios.

--·---------

Quest5o 4: No oaao de ser adotado um corpo doutrindrio,que
'
incisos devem ou não ser mantidos ou agregados?

5 - O artigo 3Q busca delimitar a abrang~ncia do setor saüde
propoe a inC'lusão~ no todo ou• em parte, de áreas que

e

atual

mente não são consideradas como do setor propriamente dito,
e, sobre as quais, por isso mesmo~ o setor saGde tem pouca

ingerência. Nesse caso estão a assistência medica (INAMPS),
a saúde dos trabalhadores, o desenvolvimento e a incorpora-

ção tecnol6gic~, a· produção de insumos (medicamento)~

equ!

pamentos, formação d~ mercado dé trabalho dos recursos huma
nos.

Os artigos 49, 5Q, 691 79 propoem a modernização da

concei

tuação sobre areas que jã são habitua1mente consideradas do
setor saüde, as quais referendam aspirações técnicas

dos

-respectivos especialistas, e que~ tamb~m, ampliam o

campo

de atuação do setor sobre a rea1idqde atuai.

A questão central que esti em anilise

saber qual o

da ·intervenção do setor saüde (Estado} no enorme

grau

· complexo

m~dico-industrial que reconhecidamente estã subjacente

distrib~ição de bens

e serviços na área de saüde ã

...

a

popul~

ção. Pode-se pretender incluir o conceito da integralidade

das ações~ e~ portanto, do curativo e da assistência medica

no campo de atuação do setor, sem tentar regular (intervencaa

do Estado} um pouco mais este complexo me~ico-indus-

r--

.;,<'

f

O.?

;,,

o

,

(!)
·lj

trial? A experiência acumulada ate o momento ·pelo INAMPS, _e~

pecialmente a partir do CONASP quando aumentou significativ~
mente a intervenção do Estado sobre somente a regulação

da

prestação de serviços assistenciais, tende,... a demonstrar

a

necessidade de regular mais as outras ireas subjacentes.
1

Devi~o a esse tipo de preocupação o anteprojeto enfatiza

es

ses novos campos de atuação, e estã desba1anceado nesse

sen

i

//

tido~ frente aos campos tradicionais manejados pelo

setor

saúde, que podem ser incluídos deixando .claro que um dos cam
'

pos de atuação ã responsabilizar-s~ pela formulação e aplica.

'

çao do Código Sanitário Brasileiro,· a ser atualizado e indi-

cando seu perfil.
Questão 5: Quai o aspeoto e o grau do campo de atuação a ser
mantido?

6 - o artigo 89 que trata da Organização do SUS apenas explicita
os sub-sistemas que compõem o SUS, segundo

a

interpretação

dada no item 2. Cabem os mesmos comentãrios e a mesma

que~

tão fundamental (Ver questão 2).
Questão 6: Quais os eiementos oonstituintes e quais
mentos objeto do SUS?

os

ele

08

7 - O artigo 99 e 109 pretende definir os principias gerais

de

ser,

organização da rede de prestação de serviços que devem

//

observados como regras gerait para cada caso correto nos

.
d1

versos níveis estaduais e municipais, descentralizados

do

sistema. Isto i,a organização das redes regionais e

locais

devem obedecer .aos principias de regionalização, hierarquiz!

ção, complexidade crescentei setorização e definição de base

territorial e politico-administrativa (municipio), como

ma de organização capaz de assumir o conceito de

for

cobertura

integral (preventiva e curativa) assistencial, por ter
nido ãrea e população. No caso, duas questões estão
das: uma e se o setor privado contratado estarã

defi
embuti

integrando

esta rede, o que jã foi discutido anteriormente. A outra

e

a estrutura de órganização dos serviços, que, atualmente, jã

é, em geral, ado adà, sé1ü'inu1to resultado, pe1o setor

públi

co.

Questão 7: Os princípios de o:eganização de redes

11 egionaliza

das, hierarquizadas, de complexidade crescente, de
base municipal e de base populacional devem
ser

mantidos? Apenas para o setor público?

8 - O artigo 11_ toca ho ponto relacionado com a definição da fu~
cão social, do papel hierarquizado e com a depuração da cap!

cidade instalada da rede, seja pGblica ou privada. Isto
tornar-se-ia o instrumento, dado ào poder público

(municí

pio),para ordenar e racionalizar a constituição de redes
orientar a dístribuição da oferta e sistematizar as

e~
e

amp 1 i !

09

çõese investimentos

futur0s em estabelecimentos e profissionais.

Também aqui estão interrelacionados os conceitos de cobertura
total, estratificação e depuração da capacidade instalada

redistribuição de bens

e serviços e de economia da

e

saüde.

poll

Desde a ~poca do Plano do CONASP (quando foi adotada a
ticà de integrar e fortalecer, sem expandir, os serviços

blicos federais, estaduais e municipais, e,

p~

concomitantemen

te,•·subiiieter··a-autotização·-de novos credenciamentos do setor

privado a um julgamento de insuficiência da capacidade insta
lada por municfpio) que a medida· jâ vem sendo aplicada

pelo

lNAMPS. Nas AIS tal.poder de controle ficou atribuldo

aos

6rgãos colegiados da~ CIS, e no SUDS, ficou definitivamente

delegado para a·autoridade mãxima de saüde no plano estadual
e/ou municipal.
Questdo 8: A estratigia de nao deixar expandir a rede somen
te pelas regras de mercado deve ser mantida?

9 - O artigo 12 i o que pretende levar ã descentralização

radi

cal, ã autonomia de cada esfera de governo e ã definição cl!
ra de responsabilidad~s no que compete ao setor saüde_. Deste
.

.

.

modo, assim como na esfera federal se estabelece a criaçã9

de um único órgão responsãve1, o Ministêrio•da Saüde,
responde

no

~conteceria

Executivo por- todas as ações
na

e

que

serviços, o mesmo

esfera estadual e municipal. A concepção muda

de forma importante a situação atual em que hã hierarquia de
comando das instituições federais sobre as estaduais e

·"

des-

10

tas sobre as municipais, especialmente no que diz respeito ao
INAMPS. Na situação atual jã se chegou a uma etapa de
centração ad~inistrativa, mas a estrutura de poder,

descon
financia

mento e normatização ainda são centrais, desconcentrando
execução para os nlveis p~rifiricos do sub-sistema de

a

prest!

cio de serviços, seja no setor pGb~ico, ~eja no setor privado.

A questão central i definir qual o arcabouço da descentraliza

ção pretendida. Enfatiza~se o ar~abouço politico-administrat!
vo do pa1s ou o arcabouço po1itico institucional do setor.

A

opçao por enfatizar o arcabou~o institucional .diminui a força

de argumentação para a criação de um Gnico õrgão federal para
tratar da saüde. O texto constitucional defende a direção üni
caem cada esfera de governo.
Questão 9: A estratégia de descentralização, autonomia, e

de

responsabilidade inioa em aada esfera do Estado de
ve ser mantida?

10

O artigo 13 reconhece a necessidade da descentralização

ir

mais alim
do nivel estadual oü municipal~
no caso das
'
.

unida

des complexas, para que ganhein ·autonomia, eficiência e

agili

dade administrativa, consolidando o que habitualmente~ conse
guido, atraijes da prãtica alternativa de aderir a essas unida
des7 o regime de fundações. A proposta de ~al grau da

descen

tralizacãQ.~ que~tionãvel caso se adote uma configuração polf

tico-institucional do setor~ pois desse modo

ha

o risco

que tais unidades passem a funcionar fora de qualquer

de
siste

~a, o que_se~observa em parte com os·hospitais universitãrios

11
•

4

dêvido i ~utonomia universitiria.
Questdo 10: Qual o grau de desoentralizaç5o das unidades
plexas frente ao aroabouço do setor?

com

11 - O artigo 15 tenta equacionar a questão da transfer~ncia

dos

Hospitais UnJversitarios (em ge.ra1 unidades complexas e

ter

ciãrias) para o nlve1 estadual, a fim de atender ao principio
organizativo da descentralização e de reservar para o

n'fve1

federal atribuições outras que não a execução da prestação de
serviços. A proposta de co-gestão ê um mecanismo intermediã-·

rio para não ferir a autonomia universi.tãria,'porém permite integrar
a atuação das unidades hospitalares complexas, terciãrias

e

pGblica~ na rede estadual e no nivel de direção Gnica da

ins

tãncia estadual. A questãos embora altamente po1~mica,

cen

tral e estrutural, pois sendo a rede universitãria a de maior
quantidade de leitos püblicos e terciãrios, a sua perman~ncia

no nivel federal, somada ainda â autonomia universitãria,
ria com que a grande rede püblica
. . ' terciãria ficasse ao

fa

nivel

do MEC. Isto ~iaticamente significa definir a organização

do

sistema de saGde em qije o. nlvel federal fica com a atribuição
d a ex e eu ç ão

do n i ve 1 ter e i ã ri o ,· que esta r a no ME C. Sob

essa

õtica, seria . . praticamente . . obdgatõrio que o Ministério da Saü

de/INAMPS também mantivesse seus hospitais complexos e terciã
rios no nível federal. Sob tais circunstâncias, o sistema
(ainda que s5 com o sub-sistema pÜblico) deveria ordenar-se

!

i

.

12

1
j

.

(!l>

<>·

segundo eixos de complexidade crescehte, assim distribuidos.
Caberia ao nivel federal o si~tema terciãrio, ao nivel

esta

dual o sistema secundãrio e ao nivel municipal o sistema pri

mârio. Tal estruturação implica em modificação

substancial

das pautas e prãticas que tim dominado o pensamento do seto~
1

quanto ã reformulação do sistema vigente. Seria quase automã .
>

>

.

I

- /

tico ter que fortalecer o arcabouço institucional do sistema

atual, centralizado a nível federal entre. o MS/INAMPS/MEC.
Questd~ 11: A estratigia de transferir os Hospitais Universi
tários para o âmbito estaduai deve ser mantida?

12 - Os artigos 16 e 17 tem o tri,plo sentido de: a) ampliara base
da participação, controle,. social e politica redistributiva

um sistema

descentralizado e auton6mo

em

em cada esfera de go-

verno; b) ampliar a base do papel agregador na formulação de
.

!

polltic~s de saüde e assistijncia; e) ampliar o espaço de co~

certação

d~s diversos atores e campos de interesse envolvi-

. dos para dar·~ maio"r"""gav·érn-ãbiTidade ao s.istema. Deste modo os
artigos tendem a compensar, por meio da

institucionalização

de 5rgãos colegiados deliberativos homõlo~os nas diversasª!
feras de governo, o reforço dos respectivos·niveis do executivo que serâ alcançado com a descentralizaçãoi a

autonomia

e o comando ünico de cada esfera de governo. Os Conselhos pr~
postos são de natureza bem distinta dos atuais e .as

Comis-

sões~atendem aos problemas da articulação, intersectorial

e

dá normatização técnica interdisciplinar~ Tal tipo de estrat~gia jã vem sendo adotada pel& CIPLANi CISi CRIS, etc.

· · 13

1/

Questão l2: A estratégia de equilibrar o poder da direção
inioa aom a gestão'aolegiada deve ser mantida?

13 - .os artigos 18,19 e 20 com seus vãrios incisos sao

os

que

tentam definir as ãreas de compet~ncii de cada esfera

de

governo. Em grandes linhas a concepçao e que:
- 6 nivel federal não se incumbe de execução direta

de

aço e s e serviços para a po pu1ação e se de s tina ã for mulaião e compatibilização de pollticas e planos na-

cionais, planificação estratêgica, articulação intersetorial. governamental, estabelecimento

de

padrões

nacionais; cooperação tãcnica, desenvolvimento e mo-

se econõmica-financeira, gestãd dos recursos

fede-

rais, monitoramento do nlvel estadual e regulação
controle da área de insumos, tecnologia

e

e

recursos

humanos. Este nivel tem assim o seu papel d"iretivo inteiramente redefinido, o que obrigarã a uma reestrutu

ração radical em relação ao atual.
- o nlvel municipal assume a responsabilidade da execu

cão direta das ações e serviços,·inc1uindo o planej~
menta, coordenação e controle da administração dos mo
delos assistenciais

locais e dos sub-setores

tritos respectivos, segundo os principias.

ou

dis

diretri-

zes e padrões estabelecidos pelo nivel estadual.
o nlvel estadual al~m de responsabilizar-se por exe-

cução direta de açoes e 1 serviços suplementares do ni

,';t'-

t

"'

14
•

,;¾

0

vel municipal

i

tem a atribUição·de condução

da, aplicação de políticas, planejamento

coordena
integrado,

concent0ação, governabil1dade, ~dministração de recur
sos e monitoramento dos sistemas municipais. O nlvel
,

•

estadual estaria realizando aproximadamente
'

e

''

(

-

o que

O

e

j

o·je-fefto·-·pelo•m,nivel ·federal, entre MS/INAMPS/HEC •
. A concepção obriga a profundas redefinições de

papel

e de reestruturação das Secretarias Estaduais de
de, quanto.a

Sau

suas lõg.i.cas e prãticas organizativas, admi

nistrativas e ticnicas que cie~erão ser mais complexas
que as atuais ' .especialmente para atender ao

problema

'

'

!do controle db setor privado contratado~ esteja

ou

não integrado ao SUS .•

A questão central ê o grau de modernização do

Estado

e da administração pGblica.
Quest~o 13: TaZ tipo de direoionaZidade e de modernização
Es

da estrutura de organização e gerência do
tado deve ser mantida?

14

Entre os artigos 21 e 32, que compoem o capitulo

do

"Rela

cionamento entre os setore~ püblico e privadoª', o anteproje
to procura deixar esta~elecido na Lei maior as pautas

/

!

devem reger os contratos a serem realizados no futuro,
tre o Estado (nivel estadual e, fundamentalmente, o

-

que
en

munici

pa1) e o setor privado integrante da rede regionalizada

hierarqui.iada. Ind~pendente da revisão critica

'

e

quantc

,,,
•

J

.

,,1,-;
'

!

''

..

i:

1'

15

•

ao espectro dessas. pau_tàs, hã uma questão,, b,ãs·lca a
... m""~•--,,_,,

ser

s o iv.id a,,.~~Ü nia~vJ~.Z-A.Y..fL,ii..J:_QJJi1iJ_!:1,j ç: ão j ã. e. s t .a be 1e e e q_ u e

re
es se

tipo de relacionamento se darã através de contrato de direi
to pÜblico (ou seja, concessão do Estado. ao setor

privado

contratado)~ Poder .. séMia optar por deixar livre, a

critério

de cada Município e/ou de cada Unidade da Federação estabele
1

cer o escopo desse tipo de cont~ato. Os.riscos de não gara~
tir na lei Maior pautas minimas para esse contrato de direi
to publico, ou seja, padronizá-lo minimamente no nível fede
ral são os. 'seguintes: a)· risco da ·atomização, fragmentação,
'

'

'

diversidade e ipgovernabilidade em todo o território

nacio

na 1 ; b) risco da perda .da eqüidade para a população;

lem

1

brando1 neste. caso,

que o o Bra s i1 e

.,,.

um dos pa1ses de maior

indice de migração interna; e} risco de que, em certas

Uni

dades da Federação, onde os prestadores privados estão mais
organizados, o sistem~ de oferta (prestadores) acabe por im
por regras sobre o sistema d~ financiamento, (Estado/IHAMPS),

como e o caso do sistema argentino; d) risco de que, com
passar do tempo, o nivel federal veja-se obrigado a

o

inter
/'

vir para ter que, a posteriori, regula~ .: .. a questão.Alem

disso, d~ve-se considerar a experi~nci.a do INAMPS

(sistema

de financiamento centraliza~~) hos Gltimos anos que,

mesmo

dispondo de fortes condições de negociação, nunca conseguiu
implantar o contrato-padrio9 seja de direito püblico,

seja

de direito p~ivado. Evidentemente a opção .de coloc~r pautas
1

•

'

mlnimas para esse contrato desde a Lei Federal aumenta a in
tervenção do Estado
no .sistema, mant~m o setor privado
'

con

tratado tut~lado, desestimula a livre .concorrência de merca
•

h

.
'•',,,

',·

1

'

1

,,
•

I_

'

do entre os prestadores e diminui a flexibilidade

de

solu

. ções ehtre as diferentes Unidades da Federação· e os Munici
pios.

Qurrn,trfr}.!jl/ A iHJti,jcttégiet de éstabeteae1" desde a Lei Federal
bauiae mtnimae para o cont~ato de direito pibli
•

'

~ft•

-

:Co~entre o Estado e o setor privado contratado
· deve e~r .mantida? Neste aaso, qus aontratado d~
ve.

nuwtido!J Neotr"J. acrno, tluo z,crntc:rn

Dl5JJ,1

tJf:l.2'' inatu-Cda13?

15 - Cabem comentários adicionais qu,anto a alguns artigos

desse

t'f

c,q1itu1o. o Art. 21 § 3. trata·ua
modâlidade assiste11cia1
.
'

··~

.

po seguro-saCTde; convinio-empresa, Unimed., etc. Na

medida

em que esse tipo de modalidade .assistencial;:. ha d~finição
'

na prãtica, estão fora

.

'

.

.

do setor privado contràtadv, não

e

re s ·

pondem a bases· territoriais,eseguhdo as. informâç9es' disponi_

veis, apr~senta expansão ptogressiya nas Unidades .da Federa
1

cão mais capita1izadas;·torna . . se irnportlinte dar aos
rios desse sistema alguma garantia legal no qua diz

· • u suú
.

-

respei
.

to ã cobertura assistencial· que, contratou com a .empresa

se

.. gurndor~, p~rt1 evitar n1gumus das cot1hocid~s distorções que
tendem. a. ocorrer.
1 '

Quest5b 15:.Á•expZiaitaç5o de pauta~ m(nimas · de
oobe~tura
... """ ,.... ..,.,_,,,,,." ...ê,..âteiídimenti:f'pa:c·· as· moda7.-idades assistenciais
'

.

de,pri-pagamento devem ser mcihtidas? .·

f'

/;

,,

1?
&

lji)

16 - Os Artigos 23;. 24 e 25, em sua essência, tem a intenção

de

fixar dir~trizes de planejamento dá rede de serviços, que a
f

•

• '

.~

reorientem em função das necessidades epidemiol5gicas

necessidades de cobert~r~~ atravãs de maior regulação
sistema de oferta. Nesse sentido

sugere a definição de
1

râmetros minimos de coberttira (fixa as metas de

P!

cobertura

mínima por população abrangida) e .estàbe1ece prioridades de
orientação da clientela para as unidades assistenciais exis

teHtes. Esgotada a capacidade instalada do setor pilblico 1~
cal - no caso, dentro deste setor pressupõe-se a inclusão
das unidades assistenciais da rede fe<lera1, estadua.1,

cipal e universitãria existehte na ãrea - o. Estado
estadua1

muni

(nivel

municipal), se for o caso, complementa a

neces

sidade de contratação de redes complementares adicion~is
(subsistema privado contratadci), atravfs .do contrato de

rei to püblicoJconcessão do .Estado), incorporando

di

primeir~

mente as redes filantrõpicas (comunitãrias e beneficentes,

não-lucrativas), antes de passar~ ~e necessãrio, i contr~ta
1

-

cão das unidades assistenciais da' rede privada lucrativa. O

setor privado tipico não entra na sistemática, porem nao re
cebe direção de clientela e sujeita~se ã competição

de

li

vre-mercado, na ãrea. Na verdade., esse tipo de lógica

foi

exáustivamente executado a partir do Plano do CONASPj

com

·a~ ·po~tarias 3046i a Resolução 026 e Resol~ção CIPLAN 04/84,'
havendo, portanto, farta experimentação a .respeito, que$ ap!:_

sardas dificuldades, parece ter sido mais
positiva' que
' . 1
gativa. O problema central

planejamento devem

,OU

e av.a1iar

ne

se essas diretrizes de
·1

"

não estar pautadasn~ lei federal

p~

ra unificar a politicados Estados e Municfpios na contrata
ção adicional de serviços. Deve-se considerar que o

Plano

do CONASP (federal e centrallzado) foi mais efetivo
plantar essa sistemática do que as AIS e os SUDS

em

im

(estadual

e descentralizador).
Questão 16: A est~atégia de expZiaitar na Lei Federai
'

princípios de aobertura e pianejamento

os

das

re

17 - O ártigo 24 tem embutido dois conceitos: u~ deles, o de

P!

des municipais deve.

1

ser mantida?

râmetros mínimos de cobertura assistencial~ já foi

tratado

anteriormente. O outro i sobre a questão do sistema de pag!

mento e tabelas, que no caso, estão previstos .como política
do Estado Federal. A alternativa d~ não fixar tal

atribui

cão ao nlvel nacional, teoricamente poderia permitir

que

cada Unidade da Federação ou Municlpio estabelecesse seu sis
tema de pagamehto e suas tabelas, conduzindo~ prov~vel ato
mização, fragmentação e conflitos entre o sistema prestador

privado e o Estado em geral.

Questão 17: A estratégia de fixar a nível nacional

(Estado

Federal) o iistema de pagamento e a tabela

de

remuneraçao (aontroie de preços) deve ser.manti
da?

19

18 - Os artigos 28, 29, 30i buscam explicitar que o poder

pCTbl!

co (estadual e municipal) ficam com a prerrogativa de inter
. vir

no

,,

-

setor.privado contratado (filantrópicos,
empresas hos
.

pitalares contratadas)

no

caso de necessidade pública maior

(calamidades, gravest fraudes). ~a realidade, pode-se
tir .. qué'

1

tái figura· jurídica é implícita no. c_onceito de
.

'

'

\}

'!,.,;.

'

admi
con ·

cessão püblica e contrat6 de direito pilblico. Entretanto, a
experiincia do INAMPS r~vela que nunca se conseguiu
ciar es.te tipo de prerrogativa com o setor. privado!i com

neg~
ba

se em acordos.
Quest5o 18: A exptioitaç5o do poder de intervenç5o do Esta
do sobre as unidades assistenciais privadas aon
tratadas deve sér mantida?

19 - O artig? 32 tem a intenção de ob~igar que os serviços

de

s a ade da s em p r e s a s ( e r i a da s por Le i ) que dão ate n d i men to a os

trabalhadores nao se limitem aos aspectos assistenciais

e

se relacionem com as questõ~s relativas ã promoção e preve~
ção da saüde do trabalhador. Segundo as informações
obtidas
.
(

os seus incisos foram elabora~os por pessoal

especializado

e representativo da ãrea; e estão explicita.das por· se

tarde tema .da grande ~agnitude e freqüentemente
l

,

tado pelas empresas.

. . '.

tra

desrespe.i
;-

Questão 19: A estratégia de .destacar e individuaZ.izar ··.::na
Lei Federai a questão dos serviços de saúde das
empresas .deve ser mantida?

20

20 - Entre os artigos 33 ate 42 o anteprojeto cuida da
-·

parte r~

-

capi~~

ferente ao financi~mento do SUS. Com relação a este
io, sugere-se atualizi-lo, desde logoj com as

modificações

propostas pelo estudo do Dr. André Mediei datado de 20/02/89,
o qual ji comenta artigo por ar~igo e recomenda redações al
f

-

ternativas vãlidas do ponto de vista constitucional e t~cni
co. Por essa razão~ não serão feitos comentãrios

especifj_

cos sobre esses artigos.
Entretanto, no tema financiamento se deve ter em conta

que

alguns artigos dizem respeito ao problema da composição

da

receita para saü<le dentro do orçamento da seguridade socia\
e outras referem-se ao problema da administração e fluxo de

recursos. Quanto ao aspecto da composição da receita

a

trategia adotada no anteprojeto fui tentar, dentro das

es
fon

tes de receita disponiveis.para a Seguridade Social, propor
o mãximo de receita para a SaITde~ procurando definir ampli!
çoes e salvaguardas no texto legal

de raodo que não se

cor

ra o risco das habituais contrações que historicamente

se

9

observaram-nos últimos anos. Tal t·ipo de estratégia tanto foi
adotada sobre o componente Segu~idade Soci.al

quanto

sobre

o componente União. Se bem que essa estrat~gia tem como fun
<lamentos a experiência: acumulada pelo setor,

e preciso

equ~

ciónar claramente qual o limite de sua adoção. pois~ se mui
to r1gida, ela pode levar, ao re,forço do mesmo modelo

mesma 15gica que vem, hã anos, sendo utilizada para a

e

da
orç~

mentação das po1iticas sociais-no Brasil, e, deste modo 11 ac~

bar por bloquear a adoção de 1õgicas distintas que se proc~

rou obter com o conceito constitucional da Seguridade

So

21

'

1

cial; O p6lo oposto dessa estratigia e assumir que a comp~

sição da receita não faz parte da Lei da SaGde e deixares
sa definição para
Queatão 80:
···•.

''

ct

µroposta da Seguridade Social.

A estr•atégia •âe áa:r•an.tir na aompos·ição da.

·: ·quinhão 'p'ara a saúdg ,rio texto: legal,, deve
Nesse caso, dentro de que limites?
1

x•aaa {, ta um
ser mantida?

21 - Ainda no financi_amerito, ·out~o componente, a examinar

eslã

nelacionado com a administração/ge~tão dos recursos. No· ca
so, o anteprojeto propugna para que o 6rgio centrai do
1

tema de saüde - o Ministério da Saüde - .venha .a ser

um

sis
Mi

nistfrio forte,com seu Fundo~e capaz de administrar a execu
ção direta e a transferência de recursos . . P, idéia bãsica,que

estã relacionada tamb~m com o problema da cooposição da

re

ceita anteriormente discutida~ ã explicitar que a

questão

dos recursos .para a saúde deve•, ter um tratamento

diferen

1

•

ciado e protegido, concretizando, de fato, a prioridade ~ue
,._

se lhe imputou no.texto constitucional. O problema deve ser
consi~erado com ou sem a existincia do IAPA~ (ou equivalen-

te). Do ponto de vista. da racion~1idade'.ad~in1strativa e fi
nanceira, o mais 16gico

manter o 6rgão central do sistema
•

•

1

'

-

de saüde dentro do Minist;rio que se ~ncarregue da arrecada
.

'

ção, da administração financeira e do caixa, para que a

au

1

toridade
ministerial
decisória
seja única,
presumivelmente
i
.
'
.

simplificando a liberação de recursos. :
Questao 21: A est~atigia de individuaZizar a gestao dos

re

aursos de ~aüde no 6rg5o oentrai do sistema
'saúde deve ser mantido? Como?

de

..

_,_.,

5"

22

22 - No ca~po do financiamento, um Ültirno aspecto ioda transfe
r~ncia dos recursos do nivel central para os demais.

do anteprojeto propor a eliminação do conv~nio cbmo

Al~m
figura

de governai criando os Fundos Estaduais e Municipais,

ele

busca estabelecer critérios objetivos para a definição da mas,./
'":""

P1

sa de recur~os a se~em transferidos, assumindo, assim,

sos regulares e automiticos de repasses. Independentemente
da adequação polltica e t~cnica destes critêri~s$ hã um pr~
J

olema, não claramente explicitado e.não resolvido~ relacionado com

a fluxo desses recuisos para Estados e Muni.clpios. O
projeto admite

que

o fluxo de recursos, a liberação;

ante
possa

se dar do ponto de vista de administração financeira de

mo

do direto entre o nivel federal e o municipal, desdeque res

peitado a definição do Estado• a quem, afinal, cabe a

auto

r i z ação • Admi t i r a t r a ns f e rê ne i a mun i e i pa 1 direta , p o r s oore o

nível estadual te1,1 o risco da fragmentação, atomizaçãv e e,2.
vaziamento politico e ticnico deste nivel. Por outro lado ,
0r·i~nt:ar a transferência para o n1vel estadual~ traz o

risco

da centralização estadual e rigidez administrativa do siste
ma.
Questão 22: A estratégia de transferência de recursos do n{
vei central par~ o_nlvel munidipal, mediante

a

interveniinaia e.a autorizaç5o do nível estadu-

ai deve ser mantida?

23 - Os artigos 43, 44, 45, 46, 47· dizem respei.to ao tema da for
ma ç a o de r e eu r s o s h um a n o s q uej pe 1 o a n te p r o j e to, ê uma
!

ãr e a

.23

//

que fica parcialmente assumida pela saITde;

Especificamente

o treinamento do nível têcnico e elementar passa

a ser

da

Saúde, enquanto o nive1 superior mantêm-~e no MEC~ porem com

maior ~nt~graçici'na rede de serviços de saUde. Também prev~
'

maior ingerêncià ,da Saúde sobre a formação de especialistas
'
(residências, Pôs-Graduação).· Para garantir
o suporte

a es

te tipo de obrigações~ que lhes são acrescidas, define-se

rubrica especlficé do orçamento do SUS

em'

todos os

hiveis,

para as atividades de treinamehto. Essa. estratégia,
· ··sem duvidei, àumenta o poder e a responsabilidade da

que;
Saúde

sobre o sistema educaiona1, estã frnsta, como necessária

em

função da importância do récurso humano como insumo critico do

se

tor saüdé,

e ·também,

como mecanismo reorientador da poHtica

da prãtica da formação de pessoal para a saúde.

E'.

preciso~

e

entre

tanto, avaliar se o seu potencial real d~ impacto justifica
sua inclusão na lei federal.
Questão 23: A estratégia de incorporar, ao nível de Lei Fe
dera Z, o tema de formação de recursos humanos P!:±_
ra a saide deve ser mantido? Em que grau?

24 - O artigo 48 e 51 tem a intenção de colocar.a nlvel de Jei federal a obri

gatoriedade da criação de planos de carreira para os profissionais

, de

saúde da ãrea publica, em todos os niv~is, com.o~:.~espectivos princípios
que devem orientar tais planos. ·A proposta atende Jl, an,tigas aspirações e
'

i:'~

:

' "' ., \~

• '

,

'

reivindicações dos estudiosos da ãreaj que a situam como um dos pilares
estrat~gicos essenciais para a real. transformação, do setor pGblico.

En

tretanto, a1êm da àvaliação do seu real
potenc,ial
de impactq, ê necessa
.
1
.

rio

também

averiguar

sua e on s ti tu e i, o na 1 i da de

'

24

'

frente aos sistemas de administração pÜb1 ica, federal, esta-

dual e municipal.

~ueetão S4: A estratégia de definir a obrigatoriedade da in!:!_

.

,.

titaiç5o dos planos de carreira e seus pr1,na3:.
pios na Zei federai deve sdr mantida? Nesse ca
so, em que graus COli_i. que princípios?
.

· 25 - O artigo 49· procura obter, através de um artificio na

Lei

Or gâ ni e a Feder a1 , um avanço sobre o texto e ons t i tu eiona l que
permitiu, somente para o midico, a existãncia de dois vinc~

los públicos. O conceito· que estã embutido ê privilegiar
reforçar a adoção da prática de tempo integral do
consideráda, em geral

s

e

médico,

como um dos grandes problemas µara o

adequado funcionamento das unidades assistenciais. Embora a

questão de fundo seja reconhecidamente considerada como

es

sencial, torna-se necessãrio averiguar seu grau de constitu

cionalidade, para depois, julgar da conveni~ncia em

hierar

quizã-la na lei federal. Cabe a pergunta se, ao propor

uma

nova lei, pode o Ministirio da Saüde, mesmo com o risco

de

perder a proposta, evitar tocar -no tema?
Questão· 25: A es trate-gia de -.rea tringir a prática

tempo
paroiat dos midicoa a partir da Lei Federai de
ve ser mantida?. De que forma? Em que grau?
do

25

/'

26

No a r t i go 5O e. 53 , o a n te P. r o j e to

rela~ionado com

a

n t .r a em out r o tem a

g r a ve

prática pr?fissional .dos médicos, jã

sobe

jamente debatida dentro do setor: a questão da dupla militin

eia. Indiscutlvel quanto ~ua relevincia, cabe apenas conside
rar qual a atitude a ser adotada ha formulação do texto

da

Lei Federalj o~ seja, cabe a mesma pergunta indicada no tema
anterior. Quah~o ao artigo 53• a matéria jã e

regulamentada

por Portarias Ministeriais hã alguns anos e, embora não

fis

calizada si~tematicamente, p~~mite a adoção de sua figura le
gal, quando necessário.

Questão 26: A estratégia de restringir a prátiaa da.dupla mi
litânaia a partir da Lei Federai deve ser

manti

da?
.

\

27 - O artigo 52 pretende criar no Brasil o Serviço Civil

obrig~

t6rio para profissiohais de saGde, motivo de intentos e
\

con

trovêrsias anteriores quanto seu real impacto como instrumen
to capaz de levar~ ·interiorização dos serviços de saüde
dos médicos.·
Quest5o 27: Deve-se aproveitar a oportunidade da nova Lei pa
ra propor a criação do serviço aiviZ obrigatório
para os profissionais de saúde?

28 - Quanto:ao
.
. capitulo das Disposições Gerais e Transitõrias

ca

artigo 54

ex

.

bem

comentirios sobre alguns artigos-chaves.

.....tingue o. f_NAMPS,

m,as,

O

concomitantemente, reconhece a

dade da existincia de manter seu campo de atuação e

necessi
funções

26

(tecnologia da assistincia medico-hospital~r),

devidamente

modernizadas e reajustadas nos niveis federal, estadual
.municipal do Sistema de Saúde. Em tal tipo de

e

redefinição

e 'reestruturação, entretanto, não se pode perder de

vista

que o INAMPS, ati a atualidade, alim de deter a tecnologia
'

também

de assist~ncia mêdico-hospitalar no Pais, funciona
como 5rgao áutã~quico na canalização dos recursos

do

pr~

prio SINPAS e da respectiva redistribuição destes recursos.
Essa vertente financeira do INAMPS não poderã ser

perdida

em ajustes futuros de estrutura dos .nlveis federais,

esta

duais e múnicipais.

Questào 28: A estratégia de extinguir o INAMPS deve ser ma~
tida? Nesse caso~ que alternativas organizaei~
nais o substituirão nas novas estruturas
fed~
raia, estaduais e municipais?

29 - O ~nteprojeto, no artigo 60, faz refer~ncia aos serviços de

saüde das Forças Armadas. em tempo de paz~ que na

atu~lida

de jã buscam manter vlnculos com a prestação de serviços

a

população, sob forma de conv6nios.
Quest5o 29: O tema dos serviços de saide das Forças Armadas
~m te~po d~ paz devem sei tratados na Lei Fedú
ràl? Em que grau?

30

O artigo 61 busca impedir que b Estado subsidie.os sistemas
<

-

mutualistas fechados ~ue estão ~endo desenvolvidos por

or

gão da prõpria administração pública, direta ou indireta, p~

(

1
f,'.
[

i

l·

'

·27

)

ra a assistência diferenciada de seus funcionârios e

depe~
subsida

dentes. Alim da interrogante sobre a adequação da

riedade do Estado para com estes sistemas, hi o fato de que
tais modalidades acabam por constituirem-se em organismos

fi

nanceiros pGblicos intermediirios, que escapam freqHenteme~

te ãs 16gicas que regulam tanto o setor püblico quanto o se
tor privado.
Questão 30: A estratégia de nao subsidiar os·sistemas e ser
viç;os de saúde privativos dos funaionâr ios dql
1

administrao8ss públiaas deve ser mantida?

30 - o artigo 62 tenta, na v.erdade~ obrigar, através da Lei Fede
ral, que os Estados e. Municípios v.enham a adotar, nos

seus

respectivos. niveis, o mesmo tipo de 1Õgica organizacional do

sisteroa de saüde que

a nlvel federal pretenda alcançar com

a unificação do sistema 1 incorporando a natureza

assisten

cial e financiadora realizada, atualmente, pela Previdência,
.

.

1

· átraves do INAMPS. A questão ê importante e estã no
1

da 1Õgica de transformação do sistema. Se não for

cerne

ultrapa~

sada, alêm de dificultar sobremaneira a argumentação para a

unificação do nivel federal~ poderã vir a acentuar, no

pl!

no estadual e municipal, as contradiç~es que se tenta resol
ve~ atualmente no nivel fed~ral.
Questão 31: A estratégia de aoioaar; desde o texto da Lei Fe
dera Z,, a obrigatoriedade de fusão dos serviços de
saide dos sistemas.estaduais e muniaipais
da
previdi~aia deve sep mantida?

28

0

31 - o artigo 62 tenta, na verdade, obri~ar, atrav~s da Lei Fede

seus

ral, que os Estados e Municfpios, venham a adotar nos
respectivos niveis~ o mesmo tipo de 15gica

organizacional

do sistema de saGde que o nlvel federal pretende
'

alcançar

1

com a unificação do sistema, incorporandç a natureza

assis

'
tencial e financiadora realizada, atualmente,
pela Previd~~

eia, atravis do INAMPS. A questão~ importante e estã

no

cerne da 15gica _de transformação do sistema. Se não for

ul

trapassada, al~m de dificultar .sobremaneira a argumentação

.

para a unificação do nivel federal, poderã vir a
no

acentuar,

plano · estadual e municipa1, as contradições que

se

tenta resolver atualmente no nivel federal.
''

'

Questão 31: A estratégia de aolooar, desde o texto da
Lei
Federa Z, a obrigatoriedade .de fusão dos servi
çÓs de saúde dos sistemas estaduais e.: municip9..
is de previdência deve ser mantida?

'

<J

1
1

32.- Os demai~ artigos do capitulo referentes is Disposições

Ge

rais e Transit5rias são_em geral dependentes de decisões so
bre artigos anteriores ji co~entados, mas necessitam, em fa

. '.

se subseqüente, de revis~es espe~ificas •.

33 - Embora durante a revisão do anteprojeto nao se tenha tido a
préocupação de identificar ãreas temiticas estruturais
darnentais que pudessem estar faltando, .e posslvel

que:

fun

observar

29

o

o

o

a) esti imprecisa a questão dos serviços de. saGde dos portos
b) as re1@~ões entre o SUS e os serviços de saúde dos siste
mas de previdincia complementar das administrações pGbli
cas direta e indireta tambi! não esti explicitada {ex. Pa
1

trona 1, do· 1NAMPS)

· . ·j

artigo 66 seja cqns,i dera do apenas
,'
posição geral ou transitória?

e) justifica-se que o
{\
\e_)

'

-

'

dis

;;

d) o_ anteprojeto nao preve. a intersectar.idade do orgao
tral com a a- rea econômi_ca do governo :, ,

cen

'

:o

e) nao hã

referências sobrei o tema da adscrição de clientela
''

'

,,._.
U,

:v

'

t

,.,

!'
!

·' \,

