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RESUMO 
 
 
SANTOS, Flaviana Rosa B. R. O DIREITO À SAÚDE EM MACEIÓ-AL: UMA 

ANÁLISE DO ACESSO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (2000-2004). 2006. 

165 p. Dissertação de Mestrado. Curso de Pós-Graduação do Departamento de 

Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 
 
A Constituição Federal de 1988 é considerada um marco para o reconhecimento 
formal dos direitos sociais. No campo da saúde, especificamente, considera-se o 
direito à saúde e sua base jurídico-legal universalista, igualitária e solidarista um 
avanço para a população brasileira. Contudo, a garantia do direito à saúde, através 
do Sistema Único de Saúde (SUS), ocorreu em tempos neoliberais, quando foram 
adotados mecanismos de racionamento orçamentário no financiamento público, o 
que trouxe como conseqüência para o sistema de saúde a seletividade do 
atendimento e a segmentação de camadas populacionais, elegendo como critério 
para acesso aos serviços públicos de saúde a condição de pobreza dos indivíduos. 
Na realidade brasileira, face à oferta de uma rede de serviços de saúde insuficiente 
para uma demanda crescente e diversificada, o acesso tem sido considerado critério 
para a disponibilidade de serviços que atendam às necessidades de saúde da 
população. É nesse contexto que o Programa Saúde da Família (PSF) se insere, 
como estratégia da política de saúde, considerado pelo Ministério da Saúde como 
porta de entrada ao SUS, capaz de referenciar os usuários à atenção de média e 
alta complexidade na tentativa de expandir o acesso à saúde a um maior número de 
cidadãos, principalmente entre os mais pobres, na medida em que se direciona à 
população em situação de vulnerabilidade social. Através de pesquisa qualitativa e 
documental, e com o objetivo de verificarmos como o direito à saúde tem sido 
garantido a partir do acesso aos serviços de saúde pelo PSF em Maceió-AL, no 
período de 2000 a 2004, percebemos que mesmo havendo um aumento da 
cobertura populacional entre esses anos, em 2004 o PSF cobriu apenas 24,74% da 
população maceioense, quando em 2000 a proporção de pobres era de 38,8% da 
população do município. Mesmo com essa cobertura baixa, os indicadores de saúde 
produzidos a partir dos atendimentos realizados pelo programa apontaram impacto 
positivo na saúde da criança e da mulher e no controle de morbidades, a exemplo da 
hipertensão. Nesse sentido, podemos afirmar que a efetivação do direito à saúde em 
Maceió-AL, através da ampliação do acesso pelo PSF, tem ocorrido de modo 
restrito, face à cobertura insuficiente do programa.  
 
 
 
Palavras-chaves: Direito à Saúde, Acesso à Saúde, Programa Saúde da Família 
 

 

 

 



RÉSUMÉ 
 
SANTOS, Flaviana Rosa B.R. LE DROIT A LA SANTE A MACEIO-ALAGOAS : 
UNE ANALYSE DE L’ACCES AU PROGRAMME SANTE DE LA FAMILLE (2000-
2004). 2006. 165 p. Dissertation de maîtrise. Cours de 3e cycle du Département de 
Service Social de l’Université Fédérale de Pernambouc, Recife, Brésil. 
 
La Constitution fédérale de 1988 est vue au Brésil comme jalon de la 
reconnaissance formelle des droits sociaux. Le droit à la santé, notamment, et ses 
fondements juridiques-légaux de caractère universaliste, égalitaire et solidariste, sont 
considérés comme progrès pour la population. Mais la garantie de ce droit à la santé, 
grâce au Système unique de santé (SUS), se voyait reconnue sous un régime 
néolibéral, qui adoptait à ce moment des mécanismes de rationnement budgétaire 
du financement public, avec comme conséquences, dans le secteur de la santé, la 
sélectivité de l’accueil et la segmentation de couches populationnelles, et le choix qui 
fut fait alors de l’état de pauvreté des individus comme critère d’accès aux services 
publics de santé. De fait, dans la réalité brésilienne, compte tenu d’une offre de 
services de santé insuffisante par rapport à une demande croissante et diversifiée, 
l’accès fut considéré comme critère pour la disponibilité de services qui puissent 
répondre aux besoins de santé de la population. C’est dans ce contexte qu’est venu 
s’insérer le Programme Santé de la Famille (PSF) comme stratégie de la politique de 
santé, programme considéré par le Ministère de la santé comme porte d’entrée du 
SUS et susceptible de faire connaître les ayant-droits d’une attention de moyenne et 
de grande complexité, de sorte que, dans la mesure où le PSF se destine à une 
population en situation de vulnérabilité sociale, il parvienne à élargir l’accès à la 
santé à un plus grand nombre de personnes, surtout parmi les plus pauvres. Au 
moyen d’une recherche qualitative et sur documents, et pour pouvoir vérifier dans 
quelle mesure, au cours des années 2000-2004, le droit à la santé a été garanti à 
Maceió (Alagoas) par l’accès aux services de santé offerts par le PSF, nous avons 
observé qu’il y a bien eu une augmentation de la couverture populationnelle pendant 
ces quatre ans, mais que, en 2004, le PSF n’avait atteint que 24,7% de la population 
de la ville, alors que la proportion de pauvres à Maceió était á l’époque de 38,8%. 
Malgré cela, les indicateurs de santé -comme le montrent les actes médicaux 
réalisés par le programme- révèlent un effet positif sur la santé des femmes et des 
enfants et sur le contrôle de la morbidité et notamment de l’hypertension. Nous 
pouvons affirmer dans ce sens que la mise en oeuvre du droit à la santé, à Maceió, 
grâce à l’élargissement de l’accès par le PSF, s’est effectuée avec restrictions, étant 
donné la couverture insuffisante du programme.  
 
 
Mots-clés: Droit á la santé, Accès à la santé, Programme Santé de la Famille. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao analisar os Direitos dos Homens, Bobbio (1992) afirmou que o grande 

problema atual a ser enfrentado não se refere aos seus fundamentos, mas 

essencialmente à proteção e à garantia. Apoiado na afirmação deste autor, ao 

analisarmos os direitos civis, políticos e sociais no Brasil, podemos ratificar sua 

observação, principalmente no que se refere aos direitos sociais. 

Para compreendermos melhor como se institucionalizaram os direitos sociais 

no Brasil, nos reportamos aos clássicos da política, dentre eles Hobbes, Locke, 

Montesquieu, Rousseau, Kant, Hegel e Marx, resgatando como a concepção de 

direito foi sendo construída ao longo dos séculos de acordo com o contexto e 

tendência filosófica dos mesmos. 

Com esse conhecimento prévio sobre direito, partimos para a análise do 

processo de formalização dos direitos civis e políticos no cenário internacional. 

Sobre os direitos civis, identificamos a influência liberal em suas bases ideológicas, 

quando salvaguardam essencialmente o direito privado (a individualidade e a 

propriedade).  

Sobre os direitos políticos, percebemos a luta travada para sua legalidade, 

uma vez que garanti-los implicava em delegar poderes, e na história eles 

representavam a luta contra o liberalismo burguês com suas teorias e práticas e 

contra a consolidação da ordem capitalista. 

No embate contra o individualismo liberal, juntamente com os direitos 

políticos, os direitos sociais foram os que mais tardiamente se institucionalizaram, 

face seu teor coletivo e público. O desenvolvimento dos direitos sociais está 

diretamente relacionado ao desenvolvimento do capitalismo e com a organização e 

mobilização da classe trabalhadora em defesa de condições de vida digna.  

Nesse sentido, o estabelecimento do welfare state representa um marco para 

a classe trabalhadora na garantia desses direitos, mas também é sabido que essas 

garantias contribuíram para o crescimento do capitalismo europeu e norte-

americano, devastado pelas guerras mundiais de 1914 e 1934.  

Em razão das sucessivas crises econômicas e pela dificuldade em 

restabelecer o crescimento, viu-se, via intervenção estatal, a saída para a crise, 

estabelecendo nova forma de relacionamento entre mercado, Estado e classe 

trabalhadora. 
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Se nos países de economia avançada esses direitos se constituíram na 

década de 1940, no Brasil ocorreu no final da década de 1980, face às suas 

características políticas (particularismo, clientelismo, coronelismo, conservadorismo, 

longos períodos ditatoriais) e econômicas (colonização extrativista, monocultura, 

latifúndios, oligarquias, produção agroexportadora). 

No Brasil, o processo de industrialização e urbanização só se efetivou em 

meados do século XX, quando também foram criadas as condições para a 

organização da classe trabalhadora urbana e rural, gerando clima de embates 

travados para garantia dos interesses coletivos. 

Dessa forma, a década de 1980 é emblemática no que diz respeito às 

discussões sobre políticas sociais e, em decorrência, sobre o papel do Estado. 

Nesse período, a globalização da economia estava em curso, expandindo-se via 

transações internacionais, mercados financeiros e comerciais, aperfeiçoamento 

tecnológico, ao mesmo tempo em que os Estados Nacionais, sobretudo nos países 

latino-americanos, passavam pela crise fiscal, repercutindo diretamente na 

implementação e coordenação de políticas públicas. 

A política de saúde é emblemática nesse cenário internacional de crise 

econômica e de mudanças no padrão de proteção social. Fruto de disputas políticas, 

consolida-se enquanto direito universal a partir da Constituição Federal de 1988, 

período em que a sociedade brasileira lutava pela redemocratização política em 

oposição ao regime ditatorial instaurado desde 1964. Os movimentos sociais 

eclodiram intensamente pela luta por direitos sociais, sendo o Movimento da 

Reforma Sanitária paradigmático no campo da saúde, defendido por profissionais da 

saúde, entidades sindicais, intelectuais, partidos políticos e representantes da 

sociedade civil. 

Os reformadores propunham a ampliação do debate público e político sobre 

as condições de saúde da população brasileira, bem como, a defesa de serviços 

públicos de saúde, os quais até então eram restritos aos trabalhadores formais, 

mediante a contribuição social. Assim, pretendiam universalizar o acesso aos 

serviços; constituir os serviços de saúde como direito de todos e dever do Estado; 

reestruturar os serviços através de Sistema Unificado de Saúde; descentralização da 

gestão, delegando as decisões aos níveis locais (estaduais e municipais); 

financiamento efetivo; e a inclusão da participação da sociedade civil no controle da 

execução dos serviços (BRAVO, 2000, p. 109).  
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No plano jurídico, a Constituição Federal de 1988 expressa um marco na 

garantia dos direitos sociais no Brasil, principalmente na saúde, a qual tornou-se 

direito de todos e dever do Estado, devendo este garantir ao cidadão o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde, através do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O SUS apresentou-se como nova forma política e organizacional para o 

reordenamento dos serviços e ações de saúde, cujos princípios doutrinários eram a 

universalidade, a eqüidade e a integralidade, de maneira regionalizada, 

hierarquizada, descentralizada e participativa, restringindo a prestação de serviços 

do setor privado, ao qual caberiam apenas serviços complementares. 

Aos gestores do SUS (entidades encarregadas de fazer com que o SUS fosse 

implantado e funcionasse adequadamente dentro das diretrizes doutrinárias, da 

lógica organizacional e operacionalizado conforme dos princípios) foram atribuídas 

as responsabilidades de programar, executar e avaliar as ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, estando presentes nas três esferas: na municipal 

(secretarias municipais de saúde ou as prefeituras), na estadual (secretarias 

estaduais de saúde) e na esfera federal (Ministério da Saúde). 

A lógica da descentralização sustentava-se na responsabilidade partilhada, 

ou seja, o controle sobre o pleno funcionamento do SUS devia ser realizado pela 

população, pelo poder legislativo e por cada gestor na sua esfera de governo. 

Quanto aos investimentos e custeio do SUS, deveriam ser feitos com recursos do 

Governo Federal, Estadual e Municipal. 

Apesar do SUS representar um avanço na garantia dos direitos sociais de 

toda população, bem como, um importante mecanismo de inclusão social de 

parcelas significativas da sociedade brasileira, tem encontrado dificuldades em 

implementar os seus princípios, na medida em que no seu estágio de concretização, 

na década de 90, estava em curso a “implementação do projeto político do grande 

capital” (NETTO, 2000, p. 79), que dentre outras orientações incidia na “redução dos 

fundos públicos para o financiamento das políticas sociais voltadas para a massa 

dos trabalhadores” (2000, p. 80).  

Desse modo, quando se discute a política de saúde, e demais políticas 

sociais, a questão que se coloca  
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[...] é exatamente como conciliar as profundas desigualdades sociais que 
marcam a sociedade brasileira com a democracia, num contexto de 
crescente ‘invisibilidade social da desvalorização das políticas sociais’, no 
geral reforçada pelo discurso da eficiência e da moralização administrativa, 
tão atual hoje no país, e exatamente quando se propõe a universalização 
desses direitos sociais (COHN, 2002, p. 27). 

 

Para Bravo (2002), a década de 90 foi palco de disputas políticas em torno da 

política de saúde, no sentido do embate entre projetos societários antagônicos: 

Projeto da Reforma Sanitária versus Projeto de Saúde articulado ao 

mercado/privatista. O primeiro na defesa da democratização do acesso, 

universalização e eqüidade das ações, descentralização, qualidade dos serviços, 

com inserção de novos sujeitos sociais na implementação da política.  O segundo, 

denominado pela autora como reatualização do modelo médico assistencial 

privatista, pautava-se na política de ajuste neoliberal de “contenção dos gastos com 

racionalização da oferta, descentralização com isenção de responsabilidade do 

poder central e a focalização” (BRAVO, 2002, p. 200), cuja participação do Estado 

devia ser a de garantir um mínimo aos que não ppudessem pagar e, aos demais, os 

que podiam pagar, os serviços privados disponíveis no mercado. 

  Desse modo, a “universalidade do direito _ um dos fundamentos centrais do 

SUS e contido no Projeto de Reforma Sanitária _ é um dos aspectos que tem 

provocado tensão e resistência dos formuladores do projeto saúde voltada para o 

mercado” (2002, p. 200).  

Nessa conjuntura, cresceram os debates acerca de modelos assistenciais 

alternativos ao modelo médico-assistencial privatista (pautado na demanda 

espontânea, quer dizer, os indivíduos procuram os serviços de saúde por livre 

iniciativa, quando já estão doentes, numa perspectiva curativa) e ao modelo 

assistencial sanitarista (voltado para campanhas sanitárias para o combate de uma 

epidemia, controle de determinado agravo à saúde, e esclarecimento e informação à 

comunidade).   

Assim, o Programa Saúde da Família (PSF), surge dentre os programas 

especiais do Ministério da Saúde em meados da década de 90, considerado por 

Paim (1999, p. 486) como um dos modelos de atenção voltado “para as 

necessidades de saúde e não apenas para a demanda espontânea ou para a 

oferta”.  
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Surgido em meio ao ajuste fiscal e da crise de acumulação do capital, é 

paradigmático no sentido da focalização dos gastos sociais nos mais pobres, com 

ênfase na atenção primária, como foi preconizado pela Organização Mundial de 

Saúde e agências internacionais de financiamento, e implementado pelos gestores 

nacionais de saúde (TEIXEIRA, 2002, p. 237).  

A partir de 1996, com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Saúde (NOB-SUS/96), a Saúde da Família se expande como estratégia para 

reorganização da atenção básica, na lógica da vigilância à saúde, centrada na 

promoção da qualidade de vida (COSTA NETO, 2000, p. 08). 

O PSF foi apresentado pelo Ministério da Saúde como grande salto para 

ampliação do acesso dos usuários à política de saúde, exposto entusiasticamente 

como alavanca da mudança de paradigma do modelo assistencial, considerado “a 

porta-de-entrada do sistema de saúde”, com incentivos à atenção básica (prevenção 

e promoção da saúde), mas articulado com a assistência curativa e de alta 

complexidade (TEIXEIRA, 2002, p. 237). Segundo Viana & Dal Poz (1998), o 

programa representa a reforma do setor saúde porque possibilita a reestruturação 

da atenção primária, bem como uma mudança estruturante dos sistemas municipais 

de saúde.  

Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2001b), a implantação do PSF tem 

como prioridade o acesso de todos aos serviços de saúde (para preservar o 

princípio da igualdade) e o fator de risco social (pobreza e exclusão social), pela 

maior probabilidade dos indivíduos adoecerem e/ou morrerem em razão da condição 

social. 

Nesse sentido, diante da importância que o PSF vem adquirindo no interior da 

política de saúde, enquanto modelo de reorganização da atenção à saúde e como 

porta de entrada aos demais níveis de complexidade dos serviços de saúde, o tema 

despertou o interesse em compreender como o programa tem contribuído para a 

ampliação do acesso da população aos serviços de atenção básica e 

conseqüentemente para a efetivação do direito à saúde.  

Assim, a metodologia adotada para realização deste trabalho foi a pesquisa 

quantitativa e qualitativa por entendermos que a complementaridade de ambas 

poderiam enriquecer o estudo realizado, mediante o plano de pesquisa descritivo. 
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O presente trabalho, portanto, tem como objetivo geral analisar a efetivação 

do direito à saúde através da ampliação ou não do acesso ao Programa Saúde da 

Família em Maceió-AL, no período de 2000 a 2004. Assim, tem como objetivos 

específicos identificar o perfil socioeconômico da população de Maceió-AL; verificar 

a capacidade instalada e os indicadores de saúde de Maceió-AL; e analisar os 

indicadores de saúde produzidos pelo atendimento realizado pelo PSF em Maceió-

AL.  

A escolha desse período para análise do objeto em questão ocorreu em razão 

da cultura política de Maceió-AL ao longo dos anos ser marcada por uma tradição 

conservadora e de permanência das elites no poder público local. Assim, a 

assunção do prefeito Ronaldo Lessa, pela coligação PSB/PT, em 1993, representou 

um marco na história política do município, gestão esta considerada como 

progressista e democrática (CAVALCANTE, 1998). Tal coligação permaneceu no 

poder local até a gestão 2000 a 2004, da prefeita Kátia Born, tendo como sucessor 

em 2005 o prefeito Cícero Almeida, pela coligação PTB/PFL/PP/PPS.  

A hipótese do trabalho é que houve efetivação do direito à saúde através da 

ampliação do acesso ao PSF em Maceió-AL, no período de 2000 a 2004. Para 

fundamentar nossa hipótese e obtermos essa resposta elegemos como variáveis o 

direito à saúde, o acesso à saúde e o Programa Saúde da Família, mediante análise 

qualitativa de dados quantitativos. 

 Para tal, realizamos pesquisa documental como técnica de coleta de dados 

(MARCONI & LAKATOS, 2005, p. 178), utilizando-se de fontes primárias e 

secundárias.  

 As fontes primárias escolhidas para análise empírica foram os dados 

publicados pelo Ministério da Saúde impressos e disponibilizados pela Internet, 

quais sejam: Para entender a gestão do SUS; Avaliação da implantação e 

funcionamento do programa de saúde da família; Guia prático do programa saúde 

da família; Indicadores básicos de Saúde; Cadernos de Informações em Saúde; 

Pacto de atenção básica (2000-2004); Projeto de Expansão e Consolidação do 

Saúde da Família; Indicadores básicos de saúde (2002 e 2004) do RIPSA; Sistema 

de Informações da Atenção Básica (SIAB), 2000-2004. Do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) foram utilizados os dados de: Acesso e utilização de 

serviços de saúde (2003); Estatística da saúde: assistência médico-sanitária (2002); 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Síntese de Indicadores (2004); 
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Síntese de Indicadores Sociais (2004); e do Programa Nacional das Nações Unidas 

(PNUD) o Atlas de Desenvolvimento Humano. Fornecidos pela Secretaria Municipal 

de Saúde de Maceió foram utilizados o Relatório de Gestão da Saúde do ano de 

2004; Lista dos Serviços de Atenção Básica do município. 

 Ainda utilizamos como dados primários e qualitativos entrevista não-

estruturada com o Coordenador do Programa Saúde da Família de Maceió (2000-

2004), para apreendermos a história política da implantação do PSF neste município 

e para entendermos as razões da porcentagem de cobertura do programa no 

período em análise. Também foi realizada entrevista não-estruturada com a 

Secretária Executiva do Conselho de Saúde de Alagoas, para complementarmos as 

informações referentes ao processo de implantação do SUS no Estado de Alagoas. 

 Como fontes secundárias utilizamos a pesquisa bibliográfica produzida a 

partir de relatórios de pesquisas, artigos de revistas científicas, legislação da saúde, 

livros, teses e dissertações, artigos publicados em congressos, dentre outros. 

 Da análise das fontes primárias e secundárias resultou este trabalho, que 

através de três capítulos e das considerações finais pretendeu responder ao objeto 

de pesquisa em questão. Assim, o Capítulo 1 retoma a discussão dos clássicos da 

política sobre a noção de direito, no intuito de compreendermos sob quais bases 

político-ideológicas se constituíram os direitos civis, políticos e sociais na história das 

sociedades, para então, discutirmos os direitos sociais no cenário internacional do 

final do século XX e as implicações da influência neoliberal. 

Nessa conjuntura, introduzimos o debate sobre a luta pelos direitos sociais no 

Brasil, destacando a importância do direito à saúde, garantido juridicamente pela 

Constituição Federal de 1988, e o papel do Movimento da Reforma Sanitária para a 

democratização da saúde brasileira.  

Toda essa luta em defesa da saúde pública travada por diversos segmentos 

da sociedade resultou na institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS), a 

partir da Lei Orgânica de Saúde Nº 8.080 de 1990, considerando a saúde direito 

fundamental e dever do Estado mediante condições que assegurassem o acesso 

universal e igualitário dos indivíduos a ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde. Contudo, o reconhecimento jurídico da saúde enquanto direito universal 

se deu no período de ampla expansão do ideário neoliberal no Brasil, o que trouxe 

vários entraves à implementação do SUS, face à execução da Reforma do Estado e 

a conseqüente redução do Estado no provimento das políticas públicas.  
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Garantida a base jurídica do direito à saúde, na década de 90, a questão do 

acesso aos serviços de saúde adquiriu relevância na medida em que se 

universalizava esse direito em tempos de restrição de gastos públicos. Logo, o 

Capítulo 2 traz a discussão sobre modelos de atenção à saúde no Brasil, sobre o 

papel das Normas Operacionais Básicas e sua influência para a ampliação do 

acesso e a efetivação do direito à saúde. Nesse contexto, o Programa Saúde da 

Família é apontado pelo Ministério da Saúde como estratégia de reorganização do 

modelo de atenção no país, pensado como porta de entrada aos demais serviços de 

saúde e com capacidade de ampliar o acesso à população. Contudo, esse acesso 

ocorre de modo segmentado, na medida em que o programa prioriza o atendimento 

à população vulnerável, o que tem ocasionado a auto-exclusão de camadas média 

em diante do sistema de atenção público, favorecendo a difusão de novos 

mecanismos de financiamento, a exemplo dos planos de saúde.  

O Capítulo 3, portanto, analisa como o PFS tem contribuído para a ampliação 

do acesso e para a efetivação do direito à saúde em Maceió-AL, considerando as 

condições socioeconômicas, o perfil de morbidade e mortalidade, e os indicadores 

de saúde produzidos a partir da cobertura do programa no município, por meio da 

retomada da discussão teórica dos capítulos anteriores para a análise dos dados 

empíricos. 

Por fim, consideramos que mesmo havendo um aumento da cobertura 

populacional entre os anos de 2000 a 2004, em 2004 o PSF cobriu apenas 24,74% 

da população maceioense, quando em 2000 a proporção de pobres era de 38,8% da 

população do município. Mesmo com essa cobertura baixa, os indicadores de saúde 

produzidos a partir dos atendimentos realizados pelo programa apontaram impacto 

positivo na saúde da criança e da mulher e no controle de morbidades a exemplo da 

hipertensão. Nesse sentido, podemos afirmar que a efetivação do direito à saúde em 

Maceió-AL, através da ampliação do acesso pelo PSF, tem ocorrido de modo 

restrito, face à cobertura insuficiente do programa.  
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CAPÍTULO 1 - O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL NA DÉCADA DE 90 

 

 

1.1. O DIREITO A PARTIR DOS CLÁSSICOS DA POLÍTICA 

 

 

A história do direito na sociedade moderna funde-se com a necessidade de 

normatização do convívio social. Nesse sentido, o filósofo inglês Thomas Hobbes 

(século XVII) é considerado um clássico para a discussão da lei como expressão de 

contrato firmado entre o Estado e a sociedade.  

Na concepção hobbesiana, embora os homens vivam em coletividade, os 

interesses individuais se sobrepõem aos coletivos, o que compromete a paz social, 

uma vez que “durante o tempo que os homens vivem sem um poder comum capaz 

de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se 

chama guerra; e uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens” 

(HOBBES, 1979, p. 74). 

Assim, o direito hobbesiano funda-se na individualidade humana, no homem 

em busca de honra, ordenada por leis que disciplinam as vontades individuais para 

benefício da vontade geral, da paz social. Os homens devem abrir mão do direito de 

liberdade de fazer ou não algo para que a lei geral seja respeitada. 

Contemporâneo da instabilidade e fragmentação política na Inglaterra, John 

Locke (1632-1704) procurou estabelecer uma sociedade pacífica e harmônica para 

que os indivíduos pudessem desfrutar da liberdade, da igualdade e da propriedade. 

Em Locke, o estado de natureza é anterior à sociedade e esta precede o Estado, o 

qual é formado mediante o consentimento unânime e o princípio da maioria, firmado 

em contrato social. Cabe ao Estado, logo, a preservação da propriedade e a 

proteção da comunidade, visto que  os indivíduos possuem direitos naturais à vida, à 

liberdade e aos bens (MELLO, 2002).  

Já Montesquieu (1689-1755), propunha um regime político ideal para o futuro, 

de modo que o Estado tivesse o funcionamento estável. Para tal, as leis seriam 

necessárias para reger os costumes e as instituições políticas, mediando as diversas 

classes em que se dividia a população, as formas de organização econômica e as 

formas de distribuição do poder. Desse modo, as leis e as instituições são criações 

humanas para reger as relações entre os homens (ALBUQUERQUE, 2002). 
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Tal regime foi expresso através da sua teoria dos três poderes que, segundo 

a qual, seria condição necessária para a manutenção do poder e do Estado de 

Direito, estando este dividido entre os poderes executivo, legislativo e jurídico, com 

independência e igualdade entre si. O Estado de Direito seria o Estado ideal, 

mediador da correlação entre forças reais da sociedade, justificado pela 

necessidade de coibir que alguma força política pudesse a priori prevalecer sobre as 

demais (ALBUQUERQUE, 2002, p. 120). 

Preocupado com as desigualdades provenientes dos diversos interesses, a 

análise sobre a desigualdade social adquire centralidade para a compreensão da 

noção de direito segundo Rousseau (1712-1778). Para o autor, a origem da 

desigualdade estaria relacionada com o surgimento da lei da propriedade privada, a 

qual tolheu a liberdade vivida no estado de natureza. Para sanar tal injustiça, o 

contrato social seria uma forma de se firmar um pacto legítimo para preservar a 

liberdade civil e para estabelecer a igualdade das partes contratantes, visto que 

sendo a condição igual para todos, ninguém se interessaria em tirar vantagens sobre 

o outro, estando todos em situação de igualdade para elaborar leis mais justas, 

enquanto indivíduos ativos e passivos do poder soberano (NASCIMENTO, 2002). 

 Nesse sentido, as leis só serão legítimas quando expressarem a vontade 

geral, dando aos indivíduos a condição de exercer o direito à igualdade. As leis são, 

portanto, manifestações da associação civil, devendo os indivíduos submissão a 

elas porque são seus autores e se assim o são, têm o direito de regular a vida em 

sociedade, defendendo-a das vontades e vantagens particulares.  

Em Kant (1724-1786), as leis referem-se à justiça e à virtude para 

preservação da liberdade, tendo as leis jurídicas (externas ao indivíduo) poder de 

coação para seu cumprimento e as leis morais (internas ao indivíduo) devendo ser 

cumpridas pela consciência da obrigação, uma vez que o homem só obedece às leis 

que ele próprio estabelece (ANDRADE, 2002). 

Nesse sentido, o direito é entendido como lei externamente promulgada, 

implica em deveres, podendo estes ser ou não exigidos mediante coação. Normatiza 

a autonomia da vontade, ou seja, é um controle externo aos desejos incontroláveis 

pela razão e está subordinado à ordem pública e à igualdade (no sentido da justiça 

social ou do bem-estar social como valores da ação legislativa do Estado). Portanto, 

para Kant o direito é a legislação constitutiva da sociedade justa e matéria da 
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atividade política, realizando no âmbito das relações sociais o que constitui 

fundamentalmente o homem: a liberdade (ANDRADE, 2002). 

Em Hegel (1770-1831), a relação estabelecida entre sociedade civil e Estado 

político adquire centralidade para a compreensão do direito. Na sociedade civil, 

existe relação de dependência recíproca entre os indivíduos, cujas necessidades 

são satisfeitas mediante o trabalho, a divisão do trabalho e a troca, de modo que a 

liberdade e a propriedade sejam asseguradas pela justiça, preservando esta os 

interesses privados. Por sua vez, o Estado Político é aquele que protege os 

interesses públicos e universais também para a preservação da liberdade 

(BRANDÃO, 2002).  

Conforme a concepção hegeliana, a noção de direito encontra-se na 

consciência intelectiva como universal e estável, determinado e posto em vigor pela 

lei. O direito torna-se uma realidade necessária para promoção do bem dos 

indivíduos, mas também da coletividade, tendo um lado universal de proteger a 

família e dirigir a sociedade civil (BRANDÃO, 2002). 

Ao negar o pensamento idealista dos intelectuais que o precederam, Marx 

(1818-1883) propõe o pensamento dialético (concreto-pensamento-concreto / tese-

antítese-síntese). Logo, Marx analisa o Estado, o capitalismo, as classes sociais, a 

revolução, a ditadura do proletariado, como elementos constitutivos para a 

compreensão do seu tempo, observando como se apresentam as contradições da 

sociedade capitalista. 

A revolução seria condição necessária para a emancipação social1, face ao 

cenário de desigualdade social e de exploração econômica observada em seu 

tempo, bem como, para a emancipação política, considerada como “grande 

progresso” e última etapa da emancipação humana.  

Atrelada à concepção de revolução está a idéia de Estado, uma vez que a 

subalternidade do proletariado existe na medida em que a hegemonia burguesa é 

legitimada pelo mesmo. Assim, considerava o Estado moderno como uma junta em 

defesa dos interesses de toda a classe burguesa (WEFFORT, 2002).  

Para Marx, sendo o homem dotado de capacidade de transformar a realidade, 

um ser ativo e revolucionário, a lei não se encontra na sua exterioridade, quer dizer, 

                                                 
1 Sobre emancipação social e emancipação política, ver a obra MARX, Karl. A questão Judaica. 4ª 
ed. São Paulo: Centauro, 2002.  
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a lei é resultado da criação do povo, é expressão da democracia2. Assim, 

compreende que os  

 

[...] direitos humanos em sua forma autêntica, sob a forma que lhe deram 
seus descobridores norte-americanos e franceses, [são] direitos políticos, 
direitos que só podem ser exercidos em comunidade com outros homens. 
Seu conteúdo é a participação na comunidade e, concretamente, na 
comunidade política, no Estado (MARX apud WEFFORT, 2002, p. 239). 

 

A concepção marxiana de direito quebra a tradicional filosofia liberal de 

percebê-los a partir da individualidade. Marx considera que a liberdade e a igualdade 

defendidas ao longo dos séculos por seus antecessores constituem-se em ilusão da 

“emancipação política”, na medida em que surge a questão social, juntamente com a 

questão proletária. Desse modo, os direitos dos homens representam o direito do 

burguês e assim não definem uma igualdade, ao contrário, preserva a desigualdade 

econômica e social (WEFFORT, 2002). 

 

 

1.2. OS DIREITOS CIVIS 

  

 

Os direitos civis surgiram na Europa do século XVIII, após a instauração da 

monarquia constitucional (Inglaterra), para salvaguardar o direito à vida, à liberdade 

de pensamento e de movimento (ir e vir) e à propriedade, como expressão das 

demandas da burguesia3 em ascensão versus o Estado absolutista que defendia os 

interesses da aristocracia feudal e do alto clero. 

Para Coutinho (2000), a idéia de direitos civis está diretamente relacionada à 

idéia de direitos individuais, quando os indivíduos deveriam estabelecer um contrato 

social regido pelo Estado, para que esses direitos fossem garantidos. São, portanto, 

direitos que a priori  

 

[...] pertencem aos indivíduos independentemente do status que ocupam 
na sociedade em que vivem [...] são direitos dos indivíduos contra o 
Estado, isto é, são direitos que os homens desfrutam em sua vida privada, 

                                                 
2 Por democracia Marx entende “a verdadeira unidade do universal com o particular” (apud 
WEFFORT, 2002, p. 237). 
3 A burguesia nesse contexto histórico representava todos aqueles que não eram aristocratas, nem 
membros do clero (COUTINHO, 2000, p. 56).  
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a qual deve ser protegida contra a intervenção abusiva do governo 
(COUTINHO, 2000, p. 56). 

  

Para este autor, os direitos civis legitimam de certo modo a desigualdade 

material entre os homens quando preserva o direito de propriedade, o qual implica 

“também o direito do proprietário sobre os bens produzidos pelo trabalhador“ 

(COUTINHO, 2000, p. 53).  

 

 

 1.3. OS DIREITOS POLÍTICOS 

  

 

Se os direitos civis foram assegurados pelos regimes liberais, que 

concretizaram a dominação burguesa, o mesmo não aconteceu com os direitos 

políticos, os quais foram negados em muitos países (França, Alemanha) até o final 

do século XIX, se consolidando no século XX (a exemplo dos países da América 

Latina), em decorrência da mobilização social da classe trabalhadora.  

Para Coutinho (2000, p. 58), por direitos políticos entende o direito de votar e 

de ser votado, “que é um dos principais meios de assegurar a participação na 

tomada das decisões que envolvem o conjunto da sociedade”, efetivada tal 

participação com o direito de associação e de organização. 

Sendo os direitos políticos legitimadores da universalidade da tomada de 

decisão mediante o sufrágio, é compreensível, portanto, a resistência à sua garantia. 

Assim, os pensadores, os quais na maioria faziam parte da burguesia e mentores 

das constituições liberais, restringiam o direito ao sufrágio aos proprietários, 

considerando-os “os únicos verdadeiros interessados no bem-estar da nação” 

(COUTINHO, 2000, p. 59).  

 Os direitos políticos representam a luta contra o liberalismo burguês com suas 

teorias e práticas, contra a consolidação da ordem capitalista, luta travada entre 

trabalhadores e burgueses. Assim,  

 

[...] as conquistas da democracia enquanto afirmação efetiva da soberania 
popular _ o que implica, como condição mínima, o direito universal ao voto 
e à organização (em suma, o direito à participação) _ têm resultado 
sistematicamente das lutas dos trabalhadores contra os princípios e as 
práticas do liberalismo excludente, defendido e praticado pela classe 
burguesa (COUTINHO, 2000, p. 61). 
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1.4. OS DIREITOS SOCIAIS 

 

 

A constituição dos direitos sociais efetivou-se na sociedade capitalista como 

fruto da tensão gerada pelos interesses conflitantes entre a classe proprietária4 e a 

classe trabalhadora5. Para Singer (2003), o acesso a esses direitos está 

condicionado ao pertencimento à classe trabalhadora, fundamentalmente àqueles 

que deles necessitam, e por estarem vinculados à noção de necessidade são, logo, 

direitos condicionais. 

Os sujeitos dos direitos sociais são os trabalhadores remunerados e os 

trabalhadores em situação de carência, seja em razão da idade, de enfermidade ou 

do desemprego, o qual é inerente ao capitalismo e em dado momento levará os 

indivíduos a depender da assistência alheia para sobreviver. “Para evitar situações 

como estas, foram instituídos direitos para os cidadãos sem trabalho, que de outro 

modo estariam condenados à indigência ou à ilegalidade” (SINGER, 2003, p. 192). 

Assim, os direitos sociais são frutos das lutas da classe operária pelo seu 

reconhecimento na sociedade capitalista. Couto (2004) afirma que a legitimidade 

desses direitos constituiu-se pela organização da classe trabalhadora e pela 

necessidade do capital em ter disponível uma massa de operariado capaz de 

reativar a economia devastada pelas guerras mundiais de 1914 e 1935.  

Associados a essas questões, os direitos sociais emergiram também como 

conseqüência da insuficiente resposta dos direitos civis e políticos à crise social 

vivida nos meados do século XX. Em seu cerne, os direitos sociais são 

fundamentados pela idéia de igualdade em contraposição às desigualdades sociais 

geradas na sociedade capitalista, possuem caráter redistributivo, buscam promover 

a igualdade de acesso a bens socialmente produzidos, através da educação, saúde, 

trabalho, assistência, previdência, dentre outros. 

 Segundo Bobbio (1992), a história do direito demonstra que os direitos 

sociais são resultantes do aprimoramento dos direitos políticos e estes dos direitos 

civis. Houve, portanto, uma passagem, contextualizada no tempo e no espaço, dos 

                                                 
4 “Composta por pessoas com posses econômicas suficientes para assegurar a satisfação de suas 
necessidades e das de seus dependentes, sem que tenham necessidade de exercer alguma 
atividade remunerada” (SINGER, 2003, p. 191), quer dizer, classe não assalariada. 
5 Fazem parte da classe trabalhadora aqueles que não possuem posses e que subsistem com 
ganhos advindos de atividades remuneradas (Ibid.).  
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direitos civis como expressão máxima do individualismo (via defesa da liberdade) 

para os direitos políticos e sociais, os quais denotam melhores anseios coletivos e, 

por conseguinte, requerem uma intervenção direta do Estado. 

Para Couto (2004), visto que direitos conquistados não se traduzem 

necessariamente em direitos protegidos, a efetivação dos direitos sociais está 

determinada pelas condições econômica e fiscal do Estado, bem como pelo 

interesse político desse em torná-los efetivos, materializados através das políticas 

sociais públicas. Logo,  

 

Essa vinculação de dependência das condições econômicas tem sido a 
principal causa dos problemas da viabilização dos direitos sociais, que, não 
raro, são entendidos apenas como produto de um processo político, sem 
expressão no terreno da materialidade das políticas sociais (COUTO, 2004, 
p. 48). 

  

Os direitos sociais são expressos pelas políticas sociais mediante a prestação 

de serviços ou de créditos planejados e implementados pelo Estado, como 

obrigação positiva, para o bem-estar dos indivíduos e da sociedade. Embora os 

direitos sociais expressem um sentido de coletividade, não se descarta sua 

titularidade individual (COUTO, 2004), ou seja, os chamados sujeitos de direito (as 

crianças/adolescentes, as mulheres, os idosos, os doentes, os deficientes, etc.).  

Para Bobbio (1992), quando falamos em direitos sociais estamos nos 

referindo simultaneamente às acepções universalidade e individualidade, visto que  

 

[...] só de modo genérico e retórico se pode afirmar que todos são iguais 
com relação aos três direitos sociais fundamentais (ao trabalho, à instrução 
e à saúde); ao contrário, é possível dizer, realisticamente, que todos são 
iguais no gozo das liberdades negativas. E não é possível afirmar aquela 
primeira igualdade porque, na atribuição dos direitos sociais, não se podem 
deixar de levar em conta as diferenças específicas, que são relevantes 
para distinguir um indivíduo de outro, ou melhor, um grupo de indivíduos de 
outro grupo (BOBBIO, 1992, p. 71).  

 

Assim, as concepções de universalidade e individualidade, igualdade e 

diferença são relevantes no entendimento de Bobbio (1992) para a compreensão 

dos direitos sociais, na medida em que eles transitam da consciência individual à 

coletiva, da necessidade real do homem individual para o bem-estar social.  
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1.4.1. OS DIREITOS SOCIAIS NO CENÁRIO INTERNACIONAL DO SÉCULO XX: 

TENDÊNCIAS NEOLIBERAIS 

  

 

A década de 80 no cenário internacional foi marcada por transformações de 

diversas ordens. No campo econômico, para viabilizar o processo de globalização e 

do livre mercado como estratégia para acumulação do capital, a produção mundial 

industrializada perdeu espaço para a produção de bens e serviços, sem que esta 

proporcionasse trabalho suficiente do mesmo tipo para os que eram expulsos pelas 

indústrias e nem assegurou uma taxa de crescimento econômico suficiente para 

absorvê-los (HOBSBAWM, 1995). Diante dessa mudança no mundo da produção, 

as indústrias do Velho Mundo migraram para os países em desenvolvimento, em 

busca de mão-de-obra barata, ocasionando transferência de empregos de regiões 

de altos salários para outras de baixos salários em nome da competição global.  

Nessa conjuntura, cada vez mais se tornava consensual entre governos que 

“o custo da seguridade social e da previdência social públicas estava demasiado alto 

e tinha de ser reduzido, e a redução em massa de emprego nos até então mais 

estáveis setores de ocupações terciárias – emprego público, bancos e finanças, o 

tecnologicamente redundante trabalho de escritório de massa – tornou-se comum” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 551). 

No campo social viu-se que “uma economia mundial que se desenvolvia pela 

geração de desigualdades tão crescentes estava, quase inevitavelmente, 

acumulando encrencas futuras” (1995, p. 549). 

No campo político, nos anos de crise da década de 80, o grande problema do 

mundo desenvolvido “não era como multiplicar a riqueza das nações, mas como 

distribuí-las em benefício de seus habitantes” (1995, p. 555). E esse também se 

constituía um problema para os países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil, 

considerado um “monumento de negligência social” (HOBSBAWM, 1995, p. 549) 

que apresentava na época um Produto Nacional Bruto (PNB) per capta seis vezes 

maior que o de Sri Lanka e este por sua vez na década de setenta já subsidiara 

alimentos básicos, educação e assistência médica gratuitas. 

Ao analisar o mesmo período, Mota (2000a, p. 89) também afirma a 

existência de uma crise global da sociedade contemporânea, que representa além 

de alterações econômicas, mudanças sociopolíticas “necessárias à reestruturação 
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do processo de reprodução social, do qual a reprodução ampliada é parte inerente” 

às tendências cíclicas da economia capitalista ora em recessão ora em expansão. 

 Instaura-se uma cultura da nova ordem que além de implicar mudanças no 

processo de reestruturação produtiva, desqualifica “o significado histórico dos 

projetos de democratização do capital e da socialização da riqueza socialmente 

produzida como alternativa à ordem, e/ou na ordem, do capital” (2000a, p. 92-93). 

Sugere esta autora que a burguesia internacional, sob a égide neoliberal, 

criou duplo movimento de negação e afirmação. Negação de “tradicionais 

mecanismos anticíclicos” (2000a, p. 93) estatais, a exemplo das políticas sociais 

públicas, e a afirmação de novos mecanismos pela ação reguladora do mercado, a 

exemplo dos ajustes econômicos. 

As conseqüências desse duplo movimento são refletidas na “refundação do 

Estado liberal à moda do século XIX” (2000a, p. 93) e no surgimento de sujeitos 

sociais destituídos de direitos universais e coletivos, estimulando o conflito entre 

exercício dos direitos sociais (via políticas sociais) e o mercado. 

Logo, o cenário da década de 80 indica que “a burguesia internacional 

necessita reciclar e alargar o seu domínio, mediante a construção de uma cultura 

política da crise” (MOTA, 2000a, p. 96), questiona o papel do Estado, o qual para os 

neoliberais, ou liberais-conservadores, representa um obstáculo ao desenvolvimento 

do livre mercado, fazendo estabelecer uma causalidade entre crise capitalista e 

socialista e entre presença ou ausência do Estado, associada à despolitização de 

classes (enfraquecendo a luta ofensiva dos trabalhadores) e à inexistência de 

alternativas à ordem capitalista. 

Para Nilson Costa (2002, p. 14), a capacidade de dar resposta a essa crise, 

através de investimentos, aos poucos foi transferida do Estado para as agências de 

cooperação multilaterais e para o mercado financeiro internacional, havendo assim, 

“a necessidade de estratégias cooperativas e a integração das economias nacionais 

aos processos de globalização financeira para a captação de poupança externa”. 

As conseqüências dessa dependência que se estabeleceu, sobretudo, entre 

os países latino-americanos e as agências internacionais de financiamento, ficaram 

expressas através do controle dos gastos públicos; privatização de empresas 

públicas de infra-estrutura; reforma administrativa _ com redução do funcionalismo 

público; corte e focalização dos programas de proteção social; num cenário de 

“queda vertiginosa dos salários” (LAURELL, 2002, p. 151); crescente aumento do 
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sub e do desemprego; empobrecimento generalizado da classe trabalhadora e 

inserção de novos grupos sociais à situação de pobreza e de extrema pobreza, o 

que leva Laurell (2002, p. 151) a considerar esse período como de “retrocesso social 

dramático”.  

Segundo Draibe (1997), analisando as políticas sociais na América Latina, a 

crise econômica da década de 80 causou impacto negativo sobre o desempenho 

dos programas sociais, uma vez que o gasto social público não pareceu ter sido 

direcionado para minimizar a deterioração das condições de vida, mesmo com o 

aumento da pobreza e da desigualdade social. Nesse período, presenciou-se a 

fragilização dos programas universais, ameaçados principalmente pela redução dos 

gastos e pelo empobrecimento da população. 

Na educação verificou-se redução dos gastos, afetando diretamente os 

salários dos professores, a deterioração física dos equipamentos escolares, paralisia 

da distribuição de material didático e falta de capacitação dos professores, índice 

elevado de repetência escolar ensino fundamental, incipiente ampliação da taxa de 

cobertura do ensino médio, queda da qualidade, aumento das taxas de deserção 

escolar. Na saúde, deterioração dos equipamentos hospitalares, baixo acesso, 

concentração do gasto nos serviços básicos, elevação de mortalidade adulta e de 

enfermidades antes controladas.   

Logo, como explicita a autora, identifica-se a redução da proteção aos setores 

sociais, expressa na segmentação, informalização e precarização do mercado de 

trabalho. Amplia-se a assistencialização dos programas sociais, ou seja, viés 

assistencialista no desenho da política social, via focalização aos mais pobres, 

fragilização dos programas universais e perdas de direitos. 

Esse panorama global da cultura da crise difundida pelo capitalismo 

internacional é observado no Brasil através da postura das lideranças políticas, para 

as quais a crise vivenciada aqui deve ser enfrentada mediante crescimento 

econômico, inserção no mercado internacional e pela redefinição do Estado 

brasileiro, estratégia denominada por Mota (2000a, p. 137) como “modernização 

conservadora”, na medida em que preserva e fortalece a dependência econômica 

aos centros hegemônicos ao mesmo tempo em que quebra a resistência organizada 

da sociedade, criando bases para um “consenso passivo” dessa ordem que se 

estabelece. 
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No Brasil, esse contexto é marcado por movimentos em defesa da superação 

do regime ditatorial militar predominante desde 1964 e pelo processo de 

democratização política, em meio à estagnação econômica e agravamento das 

condições de vida da população, atribuídas à crise cíclica econômica do capital 

internacional .  

No entendimento desta autora, “a singularidade desse processo residiu no 

modo como o regime militar procurou atender às necessidades provenientes dos 

impactos da expansão do assalariamento na previdência social e na assistência 

médica” (MOTA, 2000a, p. 137), via privatização da assistência médica, criação da 

previdência complementar privada, diferenciação dos serviços conforme o tipo de 

clientela e a desarticulação de mecanismos de controle e participação social.  

Diante de tal conjuntura, amplia-se o discurso generalizado das reformas, 

como alternativa necessária “à retomada do crescimento, em que estão incluídas 

propostas sobre os modos de associação entre capital nacional, capital internacional 

e o Estado, bem como formas de combate à inflação e uma ampla reforma fiscal 

para aumento da arrecadação e implementação de políticas redistributivas” (2000a, 

p. 100). 

 Nesse sentido, em meio à crise da dívida externa e à exaustão do 

crescimento econômico, fortalece-se na sociedade brasileira o processo de 

organização social, através da retomada das articulações sindicais, partidárias e dos 

movimentos de massa em defesa da autonomia política e ideológica, da resistência 

à economia corporativa, de reformas políticas (eleições diretas) e por uma nova 

Constituição, formalizada em 1988. 

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha incorporado princípios até 

então ausentes nas constituições anteriores, como a universalidade da seguridade 

social, como resposta ao embate político travado entre sujeitos coletivos 

progressistas e conservadores, Mota (2000a, p. 146) observa que “a emergência de 

novos processos políticos ao lado do agravamento da crise econômica, gera um 

movimento, por parte do grande capital e da burocracia estatal, que procura negar 

aquelas conquistas obtidas, sob a alegação da necessidade de adequação do 

modelo de seguridade social às atuais reformas econômicas do país” (MOTA, 

2000a, p. 146), criando o que a autora denomina de novo patamar de seletividade 

intraclasse, sustentado pelo ideário neoliberal. 
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Na medida em que se legitimaram do ponto de vista formal e jurídico, no 

plano concreto e prático os direitos sociais se viram em meio a um movimento 

nacional de redução do Estado (o qual deve dedicar-se às funções básicas na área 

da saúde, educação e infra-estrutura), e liberalização da economia para inserção do 

Brasil no mercado competitivo internacional. 

Tais medidas foram encaminhadas durante o governo do então presidente 

Fernando Collor de Melo (1990-1992), a exemplo da reforma administrativa, 

privatização de empresas estatais e da reforma da previdência social para equilíbrio 

do orçamento fiscal e adequação à realidade do emprego em tempos de crise, 

implementadas na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1999; 

1999-2003).   

Mota (2000a, p. 115), ao analisar as implicações da política neoliberal no 

Brasil adotada pelos presidentes citados, afirma que o núcleo mais inflexível dessa 

proposta, face às limitações econômicas, “certamente não seria o do crescimento 

indeterminado do livre mercado, sem a intermediação do Estado, mas o desmonte 

dos mecanismos de regulação da produção social e a regressão na esfera dos 

direitos sociais”. 

Nesse sentido, a desregulamentação estatal preconizada no Brasil refere-se 

essencialmente, como afirma a autora, à “reestruturação dos diversos capitais em 

função das novas demandas da produção seletiva internacional e em favor, é claro, 

da formação de novos nichos de acumulação” (oligopolização dos ramos industriais 

sob controle estatal, privatização de estatais produtoras de bens e serviços 

coletivos, como energia e telecomunicações, por exemplo); “inexistência de 

mecanismos de controle social sobre a produção e o mercado capitalista”; 

“adequação dos direitos recém-conquistados e as garantias sociais dos 

trabalhadores ao projeto do cidadão-consumidor (...), como condição para realizar 

reformas no âmbito das políticas sociais”. 
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1.5. A REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA E A DEMOCRATIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

 

No campo da saúde, Faveret Filho & Oliveira (1990, p. 149) afirmam que a 

década de 80 foi marcada pela ampliação de acesso de camadas populacionais ao 

subsistema privado de saúde, o que implicou a autonomia do setor privado em 

franca expansão na área da saúde, tornando secundária a interferência direta do 

gasto público. Logo, a assistência à saúde nesse período foi marcada pelo acesso 

aos serviços de saúde privados, através de planos de saúde individualmente 

contratados, planos de seguro de grupo com participação financeira das empresas 

privadas e pelas caixas próprias das empresas estatais, subsistema esse 

referenciado pelo modelo norte-americano corporativo. 

Neste sentido, os autores consideram que esses mecanismos de 

financiamento garantiram naquela década um aumento de demanda, principalmente 

das camadas populacionais médias e assalariadas, ao subsistema privado de 

saúde, “reduzindo continuamente a centralidade do gasto público como elemento de 

sustentação financeira” (1990, p, 152).  

Para Noronha & Levcovitz (1994) a década de 80 foi decisiva para as 

transformações ocorridas no sistema de saúde brasileiro, em meio a crises, aos 

reflexos do regime militar, transição democrática conflituosa e à elaboração da 

“Constituição Cidadã”, a mais ampla legislação brasileira em termos de garantias 

democráticas e sociais. 

Dentre essas garantias sociais, a saúde é destaque em termos de mudanças 

nos processos institucionais e na expansão da cobertura assistencial, a qual se deu 

via universalização6 do direito e a ampliação do acesso a todos os cidadãos 

                                                 
6  A categoria universalidade adquire relevância política e histórica com a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, elaborada na França do século XVIII, quando se pretendia que os direitos civis 
pertencessem à humanidade como um todo, em contraposição aos privilégios mantidos pelo poder 
monárquico francês (ODALIA, 2003). Para Viana (2004), a universalidade tem como exigência o 
compartilhamento do direito a todos os homens, sendo conquistado inicialmente nos direitos civis 
(século XVIII) e políticos (século XIX), considerados como direitos individuais, e, só posteriormente, 
nos direitos sociais (século XX), tidos como coletivos. Na sociedade capitalista, a universalidade dos 
direitos sociais decorre de “condições históricas, que pressupõe a existência da classe trabalhadora, 
do Estado e do mercado no provimento da seguridade social e equipamentos, bens e serviços 
coletivos” (Id., p. 80). Essa universalidade dos direitos sociais foi efetivada nas sociedades de 
capitalismo avançado no período do posterior às grandes guerras mundiais, quando instituiu-se o 
welfare state, também conhecido como Estado de Bem-Estar Social, fortemente impulsionado pela 
questão social e pela crise econômica mundial. No Brasil, a universalidade dos direitos sociais se 
formaliza legalmente com a Constituição Federal de 1988, quando foi atribuída responsabilidade ao 
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brasileiros, independente de contribuição prévia ou da sua inserção formal no 

mercado de trabalho e pela descentralização político-administrativa, ao menos no 

plano formal.                                                    

Para ilustrar o significado da universalização e descentralização na história do 

sistema de saúde brasileiro, as décadas antecessoras foram marcadas pela 

centralização administrativa no governo federal, o qual adotava como estratégia de 

ação o modelo de campanhas sanitárias no trato das manifestações de doenças, 

modelo este considerado por Noronha & Levcovitz (1994, p. 74) de inspiração bélica, 

com concentração de decisões tecnocráticas e repressivas na sua intervenção, o 

que favoreceu “o surgimento e a consolidação de uma estrutura administrativa de 

saúde centralista, tecnoburocrática e corporativista”. 

Outro aspecto que marca o desenvolvimento do sistema de saúde no Brasil é 

sua vinculação à previdência social, afirmando esses autores que é “no surgimento 

de uma medicina previdenciária, destinada aos grupos mais organizados de 

trabalhadores urbanos, com fundamento securitário, que se pode identificar a 

emergência de uma política de assistência médica conduzida pelo governo central” 

(NORONHA & LEVCOVITZ, 1994, p. 75). 

A assistência médica individualizada torna-se o padrão de saúde, tendo como 

conseqüência o crescimento ascendente de atos médicos, construção de hospitais, 

laboratórios e serviços privados custeados em parte por recursos do setor público. 

Instauram-se, portanto, dois padrões distintos de assistência à saúde, quais sejam: 

campanhista sanitarista sob responsabilidade da saúde pública e o privatista de 

medicalização da vida social e de expansão do setor privado. 

Do ponto de vista governamental, durante os primórdios da gestão de Geisel, 

a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) foi decisiva em 

razão da incorporação à previdência social e à assistência médico-hospitalar 

segmentos populacionais, o que permitiu “uma tendência universalizante traduzida 

na paulatina redução das barreiras burocráticas de acesso aos serviços de saúde, e 

no conseqüente crescimento quantitativo da oferta de serviços e da instalação de 

                                                                                                                                                         

poder público para a organização da seguridade social, de modo que a houvesse a universalidade da 
cobertura e do atendimento. Especificamente sobre o campo da saúde, o Art. 196 além de assegurar 
a saúde como direito de todos e dever do Estado, afirmava que o acesso aos serviços de promoção, 
proteção e recuperação da saúde deveriam ser universais (TÁCITO, 2003). Nesse sentido, 
entendemos que acesso universal refere-se à disponibilidade de serviços de saúde à toda população 
brasileira e a todos os tipos de serviços que deles precisar, independente do nível de complexidade.    
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unidades assistenciais” (NORONHA & LEVCOVITZ, 1994, p. 78), mas que ainda 

exclusiva aos contribuintes compulsórios. 

A criação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS) em 1978 também contribuiu para a ampliação do acesso nos estados e 

municípios brasileiros, ainda que “num processo violento e sem precedente de 

centralização do poder de decisão política” (NORONHA & LEVCOVITZ, 1994, p. 78). 

Essa relação que foi estabelecida entre previdência social e serviços de 

saúde, na análise de Cohn (2002, p. 16), favoreceu o crescimento da saúde privada 

e consolidou o setor privado na prestação de serviços médicos, capitalizado “às 

custas da intervenção estatal não na área propriamente da saúde mas da 

previdência social”.  

Na medida em que se cristaliza a assistência médica privada, a rede pública 

de serviços vê-se em processo acentuado de sucateamento, “fruto da sua não-

prioridade no interior das políticas de saúde, e destas no interior das diretrizes 

políticas do país” (COHN, 2002, p. 16). 

Diante dessas características do sistema de saúde pública e privada 

(centralismo, corporativismo, autoritarismo, clientelismo e populismo), se ampliam as 

discussões no seio da sociedade (movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos, 

intelectuais, estudantes) por um padrão alternativo de assistência à saúde àquele 

vigente, representando a proposta da Reforma Sanitária, na perspectiva de Gallo & 

Nascimento (1989), a defesa das necessidades das classes subalternas e a 

oposição aos interesses das empresas privadas da área da saúde, ressaltando-se 

que a luta pela Reforma Sanitária se insere no quadro mais geral da luta de classes 

do país, por transcender o esquema corporativista e pela busca institucional de um 

Sistema de Saúde que atenda à nação como um todo. 

Conforme Cohn (2002), o desenvolvimento do movimento da Reforma 

Sanitária foi marcado por um processo de dicotomia composto por elementos 

antagônicos entre si: seguro versus seguridade; curativo versus preventivo; privado 

versus público; rural versus urbano; assalariados versus carentes; medicina 

individual versus medicina coletiva; conservadores versus progressistas.   

Nesse ínterim, a seletividade7 é uma característica importante para a 

compreensão dessa relação estabelecida entre previdência e saúde. Se a 

                                                 
7 Seletividade, segmentação e focalização no âmbito da proteção social referem-se à intervenção 
estatal no provimento de políticas sociais voltadas a parcelas da população que se encontram em 
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previdência social e a assistência médica privada destinavam-se à população 

formalmente inserida no mercado de trabalho mediante direito contratual, 

compulsório e contributivo, a saúde pública e filantrópica voltava-se para as 

populações de baixa renda e excluídas do setor formal da economia.  

Logo, percebe-se que não somente a população urbana não-assalariada 

como a rural em quase sua totalidade, já que o contrato salarial no Brasil nos anos 

80 é uma relação de trabalho característico das áreas urbanas, sofria restrições 

quanto ao acesso e à disponibilidade de equipamentos médicos. Mesmo com a 

incorporação dos trabalhadores rurais, na década de 60, ao sistema previdenciário, 

muito pouco representou na superação das disparidades. 

Esse processo de privatização do setor público, 

 

[...] não exclusivo da saúde, tem como conseqüência o prevalecimento da 
lógica do lucro e da capitalização nos investimentos do setor. Em 
decorrência, constata-se hoje uma distribuição fortemente desigual dos 
equipamentos de saúde no país quando se consideram as dimensões 
regional, urbano-rural, e da rede urbana (COHN, 2002, p. 18).  

  

Sobre a dicotomia entre medicina individual versus coletiva e entre 

conservadores versus progressistas, existe uma relação direta entre elas. A respeito 

dessa questão, Escorel (1998, p. 58) assevera que embora houvesse resistência ao 

pensamento médico-social no seio do MPAS, no Ministério da Saúde (MS), todavia, 

havia uma abertura de espaços à “penetração de representantes do pensamento 

médico-social, em contraponto à visão conservadora campanhista até então 

dominante na instituição”, o que contribuiu para o combate dos interesses do setor 

médico privado na Previdência Social, instaurando um papel condutor no MS voltado 

                                                                                                                                                         

situação de vulnerabilidade social. Para Silva (2001, p. 13), “no contexto da reforma dos programas 
sociais na América Latina, a concepção de focalização vem significando medidas meramente 
compensatórias aos efeitos do ajuste estrutural sobre as populações, já estruturalmente vulneráveis, 
em detrimento das ações universais, interrompendo, assim, um processo de lutas sociais por 
universalização dos direitos sociais em curso no continente latino-americano e, especificamente, no 
Brasil, nos anos 1980”. Em nome desse ajuste, no Brasil, na década de 90, as políticas sociais foram 
implementadas mediante um pacote de focalização dos gastos sociais, segmentação de grupos 
populacionais e seletividade de programas, em decorrência da expansão do ideário neoliberal, para o 
qual a universalidade dos direitos e a garantia do bem-estar social constituem em empecilho para a 
acumulação do capital. Viana (2004, p. 112) afirma que essas medidas são perversas, por não 
considerarem as “tensões sociais do mundo moderno, como o aumento da taxa de desemprego 
estrutural, falta de habitação, educação de baixa qualidade, falta de acesso a serviços e assistência à 
saúde, necessidades mediatas, numa sociedade de grande desigualdade social e econômica como 
as dos países periféricos”. 



 

 

 

39 

para uma política de saúde pública, favorecida pela renovação do quadro pessoal e 

pelo aumento relativo de recursos financeiros8.  

O caráter centralizador na administração da saúde e a restrição no acesso 

começa a dar indícios de crise, no contexto de crise também do governo autoritário 

militar. Assim, dá-se início ao 

 

[...] aparecimento público de manifestações de protesto e insatisfação com 
o padrão de cuidado de saúde, mesmo que cerceadas pela repressão 
política ainda vigente. Com a ‘abertura lenta, gradual e segura’ e a 
distensão9, essa insatisfação vai assumindo múltiplas formas de 
expressão, induzindo, dentro do próprio INAMPS e do governo federal, a 
adoção de algumas iniciativas opostas ao modelo hegemônico que, ao 
menos aparentemente, busquem solucionar a crise (NORONHA & 
LEVCOVITZ, 1994, p. 79).  

 

Como resposta a essa insatisfação, foi criado pelo MS, em 1976, o Programa 

de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) que incrementou a 

“oferta de serviços ambulatoriais básicos a populações completamente excluídas do 

acesso a equipamentos sociais” (1994, p. 79), dentro da lógica dos preceitos 

propostos pela Organização Mundial de Saúde através dos documentos “Atenção 

Primária à Saúde” e “Saúde para todos até o Ano 2000”. 

Como vimos, se o final da década de 70 foi cenário de insatisfações quanto 

ao modelo de atenção à saúde adotados no país, na década de 80 esse clima se 

intensifica, contribuindo de forma incisiva a crise financeira da previdência social, 

enfrentada pelo governo federal com medidas tecnoburocráticas e penalizadoras 

dos seus beneficiários. Consolidam-se os movimentos populares pela 

democratização10 da política brasileira e em defesa de diretos, e, especificamente na 

área da saúde, resultado da VII Conferência Nacional de Saúde (1980), o debate 

acerca da descentralização assistencial/organizacional e da ampliação de cobertura 

de ações básicas de saúde se fortalece. 

                                                 
8 Com a execução II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) o setor social adquiriu centralidade, 
havendo um aumento de repasse de recursos, a exemplo da saúde que em 1975 teve um acréscimo 
no seu orçamento da ordem de 35,7% em relação ao ano anterior. Todavia, “esse aumento significou 
a canalização de apenas 7,8% do total de recursos gastos em saúde para o Ministério, ao passo que 
a Previdência Social era responsável por 92,5% dos gastos” (ESCOREL, 1998, p. 58-9). 
9 Movimento ocorrido a partir de 1974 no Brasil, durante o governo de Geisel, com a finalidade de 
recuperar as mediações necessárias à legitimidade da ditadura militar, conter a pressão popular, a 
insatisfação burguesa e a comunidade de segurança (ESCOREL, 1998, p. 31-2). 
10 Teixeira (1989, p. 32) entende o processo de democratização como “busca do estabelecimento de 
novas relações entre Estado e sociedade, reconhecendo-se o caráter autoritário do Estado e a sua 
dissociação e falta de legitimidade ante uma sociedade civil de natureza complexa e tendendo cada 
vez mais à auto-organização”. 
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A avaliação de Escorel (1998, p. 63) sobre a reforma sanitária indica que esta 

atuou na área da saúde em contraposição à hegemonia dos interesses mercantis 

previdenciários, por uma saúde pública oposta ao modelo tradicional e campanhista, 

articulada nos ‘anos Geisel’, “ao fim dos quais apresentou-se como um movimento 

propriamente dito, com órgãos de representação, propostas de transformação, 

mecanismos de formação de agentes e de divulgação de seu pensamento”.  

A discussão sobre as mudanças de modelo de atenção à saúde supera o 

caráter eminentemente técnico e passa a ser politizada publicamente através do 

Congresso Nacional, da imprensa, da produção acadêmica (professores, 

pesquisadores e estudantes), sindicatos profissionais, movimentos populares, na 

busca de superar as condições de saúde da população e de propor alternativas, via 

democracia, para uma nova política de saúde. Ao analisar esse movimento, Noronha 

& Levcovitz (1994, p. 80) afirmam que quase “toda esta produção adota uma postura 

radical de crítica ao centralismo autoritário do regime militar e propõe a 

descentralização, a universalização e a unificação como componentes essenciais de 

uma reforma democrática do setor saúde”. 

As iniciativas universalizantes, descentralizadoras e unificadas na política de 

saúde vão se fortalecendo em consonância à democratização do estado brasileiro, 

firmando-se em âmbito nacional, na Nova República, por meio das Ações Integradas 

de Saúde (AIS), em 1983, consideradas como ações estratégicas para 

“universalização do acesso aos serviços de saúde, a integralidade das ações para 

superar a clássica dicotomia prevenção x cura e a unificação dos serviços” 

(NORONHA & LEVCOVITZ, 1994, p. 85), desmistificando conforme os autores o 

freqüente discurso da incapacidade organizacional de estados e municípios na 

gestão de serviços de saúde. 

Portanto, as AIS representam para a construção da política de saúde 

brasileira a possibilidade de organização político-administrativa descentralizada 

(competências, recursos e gerência) e de acesso universal aos serviços, 

favorecendo concretamente “a expansão da capacidade instalada da rede pública, 

sobretudo ambulatorial, e [...] para a articulação institucional, através da organização 

de comissões interinstitucionais de saúde” (NORONHA & LEVCOVITZ, 1994, p. 86). 

Apesar de representar um avanço, as AIS não foram capazes de combater as ações 

paralelas, a multiplicidade gerencial e o centralismo das decisões na esfera do 

governo federal, resquícios da cultura política arraigada pelos governos militares. 
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Como contrapartida aos problemas identificados a partir das experiências das 

AIS, associados à expansão do discurso da descentralização político-administrativa 

no interior do governo federal, é aprovado o Sistema Unificado e Descentralizado de 

Saúde (SUDS)11 no intuito de consolidar o desenvolvimento qualitativo das AIS, 

firmando uma Política Nacional de Saúde conforme critérios epidemiológicos e 

sociais, com pressupostos de  

 

[...] universalização e eqüidade no acesso aos serviços de saúde, 
integralidade dos cuidados assistenciais, regionalização e integração dos 
serviços de saúde, descentralização das ações de saúde, implementação 
de distritos sanitários, desenvolvimento de instituições colegiadas gestoras 
e desenvolvimento de uma política de recursos humanos (NORONHA & 
LEVCOVITZ, 1994, p. 88). 

 
 

Vale ressaltar que para a aprovação do SUDS a realização da VIII 

Conferência Nacional de Saúde em 1986 foi crucial, resultante das lutas populares 

cotidianas (TEIXEIRA, 1989), cuja discussão baseou-se na urgente reforma 

sanitária, a partir da unificação institucional e descentralização dos serviços de 

saúde; da hierarquização dos atos e serviços de cuidados médicos; e da 

participação popular nos serviços de saúde.  

A unificação institucional referia-se à necessidade de aglutinar os serviços de 

saúde numa só instituição, cuja proposta era reformular o papel do MS, como órgão 

condutor, gestor e executor da reforma sanitária e da política nacional de saúde.  

Para Luz (1994, p. 139), essa recomendação poderia se constituir em possibilidade 

de supressão da dicotomia saúde pública versus atenção médica curativa e da 

organização de um modelo integrado de medicina preventiva versus cuidados 

médicos individuais hierarquizados, bem como da superação da justaposição, 

repetição, ineficácia e competição de programas e serviços de saúde. 

A descentralização dos serviços de saúde foi defendida no sentido da 

desconcentração efetiva de poder, como via para a transparência nas decisões 

políticas do setor público, transferência de responsabilidades com “efetivo poder de 

decisão” da União para Distrito Federal, Estados e Municípios, em contraposição à 

centralização operante na política brasileira até então.  

                                                 
11 Aprovado em 20 de julho de 1987, pelo Decreto 94.657. 
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 Quanto à hierarquização, surge como reverso a tendência dos serviços de 

saúde no Brasil à hospitalização e à priorização da sofisticação técnica na 

intervenção médica e diagnóstica,  

 

[...] que se torna altamente especializada e voltada para a novidade ou 
raridade das patologias, em detrimento das doenças banais da população, 
e dos doentes como seres humanos, que sofrem dos tipos de patologia 
mais comuns e evitáveis ou controláveis com procedimentos simples do 
ponto de vista técnico (LUZ, 1994, p. 141).  

 

É nessa lógica que a hierarquização é defendida, no sentido de priorizar as 

ações de prevenção e de atenção primária versus essa prioridade diagnóstica e 

especializada da atenção secundária e terciária vigentes.  

A proposta da hierarquização ocorre não somente como possibilidade de 

mudança de prioridade, mas também como de uma reestruturação de serviços e 

organização de um sistema de saúde unificado e integral adequado ao perfil 

epidemiológico da população majoritariamente de baixa renda. Já no que se refere à 

hierarquização como organização, acirrou-se o debate entre categorias profissionais, 

movimentos populares, sindicatos e partidos políticos sobre a qualidade dos 

serviços, preocupados com a questão se a mudança de foco para a atenção 

primária não teria a finalidade de oferecer uma medicina pobre para os pobres12. 

O que diz respeito à participação popular nos serviços de saúde, se na 

década 60 tinha a conotação de adesão comunitária aos programas de saúde 

oferecidos verticalmente pelo governo federal, nos anos 80 a participação popular 

torna-se mais propositiva, exigindo do Estado a democratização das decisões no 

planejamento, gestão, execução e avaliação dos serviços de saúde. A expressão 

máxima da participação popular viria a se consolidar formalmente na década de 90, 

com a exigência legal de conselhos de saúde nas esferas municipais, estaduais e 

nacional, compostos por representantes da gestão e dos trabalhadores da saúde 

(50%) e dos usuários dos serviços (50%), para decidirem coletivamente sobre as 

prioridades gerenciais e financeiras da saúde. 

Para Luz (1994), todos esses pontos de discussão em defesa da saúde 

pública suscitam controvérsias e resistências, visto que a reforma sanitária está 

inserida e repercute no cenário político, econômico, social e cultural brasileiro, face à 

                                                 
12 Sobre essa discussão acerca da hierarquização dos serviços de saúde e do maior foco por parte 
do Ministério da Saúde nos últimos anos à atenção primária, ver capítulo seguinte. 
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[...] incorporação das demandas sanitárias por meio de um conjunto de 
dispositivos legais e institucionais, configurando distintas cidadanias, [...] ao 
mesmo tempo que resultante da correlação de forças existente, um 
elemento ativo na conformação de identidades políticas e sociais, isto é, no 
desenvolvimento subseqüente da luta política (TEIXEIRA, 1989, p. 29). 

 

Nesse contexto, o movimento da reforma sanitária contribuiu ativamente para 

a construção de um projeto para a política de saúde, assim como com a campanha 

“Diretas Já!”. Com a retomada das eleições indiretas, morte do então presidente 

eleito Tancredo Neves e a ocupação do cargo pelo vice-presidente José Sarney, 

Escorel (1998) afirma que houve uma retomada a práticas conservadoras face à 

situação econômica vigente, diminuindo as bases de sustentação, o que refletiu na 

elaboração da Constituição Federal. 

No campo da saúde, esse conservadorismo incidiu na redistribuição dos 

cargos no MS, sendo o período avaliado por Escorel (1998) como um ganho do 

movimento sanitário quanto ao processo constitucional, mas um retrocesso no 

âmbito institucional face à saída de representantes do sanitarismo, retornando às 

orientações conservadoras e privatizantes à política de saúde, os programas 

tradicionais de prevenção e controle de forma verticalizada. 

Assim, a política de saúde no final do governo de Sarney foi caracterizada por  

 

[...] um retrocesso importante em termos de descentralização, integração 
interinstitucional e privilegiamento do setor público. Com a utilização de 
mecanismos políticos, contábeis, burocráticos, os repasses de recursos 
para os estados e municípios foram dificultados e criaram-se obstáculos 
operacionais à integração e à implementação dos SUDS (ESCOREL, 1998, 
p. 189). 

 

 

 

1.6. A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A CONQUISTA DO DIREITO À SAÚDE 

 

 

Ao término da década de 80, o Brasil estava exposto à ampliação do déficit 

público, ao endividamento externo, à crise fiscal, ao agravamento da questão social 

e ao ascendente descontentamento popular com a ditadura, como efeito da política 

econômica voltada para os investimentos internacionais na década anterior. 
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Tal descontentamento propiciou ao período intensa participação social, com a 

retomada dos sindicatos, associações, organizações não-governamentais13, gerando 

em todo país adeptos ao movimento conhecido como “Diretas Já”, o qual 

reivindicava a realização de eleições diretas. 

Nesse cenário, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) é elaborada numa 

conjuntura de intensa mobilização social que abria discussão para questões como a 

redemocratização política, a retomada das eleições diretas, o recrudescimento das 

desigualdades sociais, a intensa concentração de renda, os altos índices de inflação. 

Considerada Constituição Cidadã, tem como marco no campo da proteção 

social, a universalidade dos direitos, com as seguintes especificidades:  

 

• Direitos civis: habeas data14; mandado de injunção15; proibição de tortura e/ou 

tratamento desumano e degradante;  

• Direitos políticos: extensão do direito ao voto aos analfabetos; flexibilização 

da criação de partidos políticos; debate político para fins eleitorais através da 

imprensa; 

• Direitos sociais: reconhecimento das desigualdades sociais e regionais; 

necessidade de construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

desenvolvimento nacional; erradicação da pobreza e marginalização; 

promoção do bem-estar social a todos, independente de raça, sexo, origem, 

cor, idade; reconhecimento da seguridade social, garantindo direitos à saúde 

(através do Sistema Único de Saúde _ SUS _ e de seus princípios de 

universalidade e eqüidade, independente de contribuição prévia), à 

assistência social (garantia de benefícios àqueles que necessitarem, também 

não-contributiva), e à previdência social (garantida aos trabalhadores 

inseridos no mercado formal de trabalho, mediante contribuição prévia); os 

direitos trabalhistas também ganham centralidade, ratificando a equivalência 

entre os trabalhadores urbanos (inclusive domésticos) e rurais; redução da 

                                                 
13 É desse período a criação de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI), os movimentos católicos da Teologia da Libertação, a 
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), movimento das donas-de-casa, a União 
Nacional dos Estudantes (UNE), Movimento contra a Carestia, dentre outros. 
14 Direito dos cidadãos de terem acesso aos dados pessoais constantes nos órgãos de informações 
dos governos militares (COUTO, 2004, p. 158). 
15 Direitos dos cidadãos de cobrar ao governo aquilo que ele não tem conseguido regular por 
ineficiência (idem).  
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jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas; seguro-desemprego aos 

trabalhadores; férias anuais remuneradas com mais de 1/3 de salário; licença-

paternidade; ampliação de 90 para 120 dias para licença-gestante; extensão 

aos aposentados dos benefícios concedidos aos trabalhadores ativos; direito 

de greve; liberdade e autonomia sindical; universalidade e gratuidade do 

ensino público fundamental; salário mínimo para idosos e deficientes que não 

podem ser sustentados; gestão administrativa descentralizada e controle 

social; dentre outros (COUTO, 2004). 

 

          Ainda para Couto (2004), essa constituição trouxe o reconhecimento da 

Seguridade Social como responsabilidade do Estado e direito de todos os cidadãos, 

o que representou um marco na história das constituições brasileiras. Entretanto, 

sua adoção deu-se no país após 40 anos da implementação do welfare state nas 

sociedades de capitalismo avançado, cujo modelo encontra-se em crise na maioria 

dos países, num cenário internacional de plena expansão do neoliberalismo, que 

preza a minimização da intervenção estatal na economia e no provimento dos 

serviços sociais e a maximização do capital.  

Sobre a saúde especificamente, a seção reservada na CF/88 sobre essa área 

foi fruto das reivindicações e disputas políticas travadas entre os diversos sujeitos 

coletivos do movimento sanitário e do governo federal, cujo entendimento era de que 

a legislação brasileira que se constituía deveria levar em consideração as  

 

[...] necessárias medidas que, entre outros efeitos, detivessem o 
empresariamento da medicina e transformassem os atos médicos em bem 
social gratuito; que criassem um Sistema Único de Saúde, sob total 
responsabilidade do Estado; que delegassem ao Estado a tarefa de 
planejar e executar a política de saúde; que estabelecessem mecanismos 
eficazes de financiamento desse sistema, devendo este ser organizado de 
forma descentralizada, permitindo uma autêntica participação democrática 
da população e alcançando também uma maior eficácia (CEBES apud 
ESCOREL, 1998, p. 64). 

 

Diante desses impasses e interesses difusos, o aparato jurídico possível 

referente à saúde foi o de garantir a saúde como direito de todos e dever do Estado, 

associada a políticas sociais e econômicas complementares que pudessem reduzir o 

risco a doenças e agravos, ofertando serviços cujo acesso fosse universal e 

igualitário, através de ações de promoção, proteção e recuperação, conforme art. 

196 da CF/88. 



 

 

 

46 

Essas ações e serviços de saúde deveriam fazer parte de uma rede 

regionalizada e hierarquizada16 constituintes de um sistema único de saúde, tendo 

como diretrizes: a descentralização (com direção única em cada esfera de governo); 

o atendimento integral (com prioridade para as atividades de prevenção, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais); e a participação da comunidade (TÁCITO, 

2003). 

Estabelece a CF/88 que o financiamento seria assegurado fundamentalmente 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, sem detalhar sua operacionalidade. No entanto, no que se 

refere à assistência privada à saúde, “é vedada a destinação de recursos públicos 

para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos” (TÁCITO, 

2003, p. 215), podendo as filantrópicas e sem fins lucrativos participar da oferta 

apenas de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio. 

Portanto, cabe ao Sistema Único de Saúde “controlar e fiscalizar 

procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde [...]”; “executar 

ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador” (TÁCITO, 2003, p. 215-6); formação de recursos humanos para a área; 

formular e executar ações de saneamento básico; incrementar o desenvolvimento 

científico e tecnológico em saúde; realizar vigilância sanitária; colaborar com a 

proteção do meio ambiente.  

Gerschman (1995, p. 136), observando o momento político pós-constituinte, 

afirma que o ano de 1990 foi decisivo para a política de saúde, quando o governo 

Collor,  

 

[...] não demorou em evidenciar os dois aspectos marcantes da sua 
política: as tentativas neoliberais para desmontar políticas sociais – dentre 
estas, particularmente, a mais estruturada que era a Reforma Sanitária – e 
os escândalos relacionados à corrupção generalizada em todos os 
escalões de governo.   

 

                                                 
16 Na definição de Paim (1999, p. 482), o “princípio da rede regionalizada e hierarquizada de serviços 
de saúde supõe a distribuição espacial dos equipamentos e estabelecimentos em função das 
características epidemiológicas de cada localidade, descentralizando os serviços mais simples e 
concentrando os mais complexos”. Nessa lógica, os serviços primários (básicos) seriam considerados 
a porta de entrada aos serviços de saúde, seguindo, por ordem de complexidade, os serviços 
secundários (média complexidade, ou seja, assistência especializada e pequenos hospitais) e 
terciários (alta complexidade, quer dizer, grandes hospitais gerais e especializados, onde se 
concentra tecnologia compatível com as subespecialidades médicas). Segundo este autor, esta forma 
de organização de serviços, no Brasil, encontra resistências na sua implantação, apesar de 
apresentar maior racionalidade.  
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Ao analisar os resultados das lutas da Reforma Sanitária pós-constituinte, 

Gallo & Nascimento (1989) afirmam que se deve levar em consideração os pontos 

favoráveis e desfavoráveis. Os primeiros referem-se à significativa modernização da 

saúde através de seus princípios de universalização, descentralização, 

hierarquização, integração, etc.; à realocação dos recursos em favor do setor 

público, com diminuição relativa do setor privado; à formalização do SUS como 

condutor da saúde pública; avanço da consciência sanitária; importantes momentos 

organizativos.  

Sobre os pontos desfavoráveis, acreditam que houve pouco avanço na 

dimensão democrática (transparência, controle social e participação popular); não 

houve alteração da participação do setor privado nos atos de maior complexidade 

com financiamento público; aumento considerável da atividade privada através de 

convênio-empresa e seguro-saúde individual, sem recursos públicos; dentre outros. 

Logo, o 

 

[...] Movimento Sanitário conseguiu dar um caráter modernizador à política 
de saúde, sem, entretanto alterar a lógica da produção de serviços de 
saúde tanto no interior do setor público quanto no privado. Isso equivale 
dizer que até o momento não se foi capaz de contrapor ao projeto 
neoliberal um projeto alternativo de Reforma Sanitária em bases 
institucionais (GALLO & NASCIMENTO, 1989, p. 115). 

 
 

Na percepção de Gerschman (1995), esses pontos desfavoráveis apontados 

por Gallo & Nascimento (1989) podem ser relativamente justificados pelo fato da 

proposta da Reforma Sanitária seguir no sentido de estabelecer novas bases de 

relação entre sociedade e Estado, fundamentadas na democracia, participação 

social na gestão, e na descentralização do sistema de saúde, ao mesmo tempo em 

que a proposta governamental seguia um curso distinto, com atuação autocrata 

(decretos, normas operacionais, etc.), vetando os projetos apresentados pelas 

forças democráticas, numa reedição do autoritarismo da política brasileira 

(GERSCHMAN, 1995). 

Foi em meio a esse cenário que, em setembro de 1990, a Lei Orgânica de 

Saúde (LOS) Nº 8.080 foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo 

presidente Collor, o que representou mais um ganho do ponto de vista da reforma 

sanitária, muito embora inúmeros artigos referentes ao financiamento e ao controle 

social tenham sido vetados. Contudo, em dezembro do mesmo ano, como resposta 
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às pressões populares, a Lei Nº 8.142 viria a ser aprovada, a qual refere-se ao 

controle social e à transparência no financiamento da saúde. 

A Lei Nº 8.080/90, define saúde como um “direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”, 

através da “[...] formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem 

à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 2001c, p. 15), em 

consonância ao já preconizado na CF/88. 

Logo, a saúde passa a ter como definição o reconhecimento de condições de 

bem-estar físico, mental e social de pessoas e coletividade, considerando-se como 

fatores determinantes o acesso à: alimentação, moradia, saneamento básico, meio 

ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e aos bens e serviços 

essenciais (2001c, p. 15). 

A LOS regulamenta o SUS, além de fornecer elementos que operacionalizam 

a política. Tem como objetivos identificar e divulgar fatores que interferem na saúde, 

formular política de saúde que responda a esses fatores e prestar assistência 

integral que garanta a prevenção, proteção e recuperação da saúde.  

Quanto aos princípios e diretrizes, ratifica os previstos na CF/88, quais sejam: 

a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de 

assistência; a integralidade da assistência17; autonomia das pessoas quanto à 

integridade física e moral; igualdade de assistência à saúde; direito à informação; o 

uso da epidemiologia para definição de prioridades; a participação da comunidade; a 

descentralização político-administrativa; resolubilidade; dentre outros.  

A organização do SUS deveria ser de forma regionalizada e hierarquizada em 

níveis de complexidade, com direção única e exercida por cada esfera de governo: a 

União pelo MS, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios pelas Secretarias de 

Saúde.  

Dentre as atribuições gerais, visto que a LOS especifica as atribuições e 

competências de cada esfera, está a elaboração de mecanismos para controle, 

avaliação e fiscalização dos serviços de saúde (públicos e privados conveniados); 

                                                 
17 Entende-se por integralidade “o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema” (BRASIL, 2001c, p. 19). 
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administração dos recursos orçamentários e financeiros; acompanhamento, 

avaliação e divulgação do nível de saúde da população; criação de sistemas de 

informação; elaboração de normas técnicas de padronização da assistência; entre 

outros. 

Do ponto de vista da inclusão, a LOS inova ao dedicar um capítulo à saúde 

indígena, assegurando a criação de um Subsistema de Atenção à Saúde, definindo 

ações, responsabilidades, forma de financiamento, em conformidade com os 

princípios do SUS. 

 No que se refere aos serviços privados de assistência à saúde, ponto crucial 

face às características do desenvolvimento da saúde no Brasil, voltada para os 

interesses privados, a LOS estabelece norma de funcionamento (considera a 

assistência à saúde livre à iniciativa privada, desde que esta esteja em conformidade 

com os princípios éticos e normativos estabelecidas pelo SUS) e de participação 

complementar (quando a cobertura assistencial à população de área determinada 

não estiver disponível ou suficientemente ofertada pelo SUS, dando prioridade às 

entidades filantrópicas e sem fins lucrativos). 

Por fim, gostaria de chamar atenção para a questão do financiamento18. A 

LOS define que o SUS deverá ser financiado com recursos da seguridade social, “de 

acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas 

finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a 

participação dos órgãos de previdência social e da assistência social” (BRASIL, 

2001c, p. 29). Além desses recursos, considera como outras fontes, os “serviços que 

possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde”; ajuda, contribuições, 

doações e donativos; alienações patrimoniais e rendimento de capital; taxas, multas, 

emolumentos públicos arrecadados pelo SUS; rendas eventuais. 

Para a gestão desses recursos estabelece a criação do Fundo Nacional de 

Saúde, reunindo os recursos advindos da seguridade social e da União, devendo ser 

repassados para cada esfera de governo19 e movimentado sob a fiscalização de 

Conselhos de Saúde20, podendo tal gestão ser auditorada pelo MS em casos de 

                                                 
18 É oportuno afirmar que os outros itens não explorados neste trabalho, a exemplo da participação 
da sociedade através do exercício do controle social, não são menos relevantes. 
19 Cada nível de gestão deve ter seu fundo de saúde para repasses financeiros do Fundo Nacional de 
Saúde e para facilitar o controle social sobre a movimentação dos recursos da saúde. 
20 Ver a Lei Nº 8.142/90, a qual define sobre atribuições, composição e funcionamento dos Conselhos 
de Saúde, Conferências de Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), no fortalecimento do controle 
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suspeita de malversação desses recursos, definindo a transferência mediante 

combinação de critérios estabelecidos21.  

 

 

 

1.6.1. O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL DOS ANOS 90 

 

 

Do ponto vista da discussão sobre a categoria direito à saúde, a produção 

acadêmica sobre o tema aponta para uma perspectiva de análise sociológica e 

outra, pela via mais normativa, jurídica, identificadas a partir de autores como 

Schwartz (2001), Cohn (2002), Dallari (1995), Stotz (2003), Nogueira & Pires (2004).  

O direito à saúde, no Brasil, segundo a análise jurídica, só é incorporado ao 

texto constitucional como integrante de interesse público e fundante de pacto social, 

com a promulgação da Carta Magna de 1988. Para Dallari (1995), apesar da 

dificuldade de se compreender o conceito jurídico de saúde como base para 

aplicação das leis que regulam as atividades sanitárias e atuação do Estado, a carta 

magna representa um “documento político que transforma em lei os objetivos da 

sociedade, inclusive organizando-a para alcançá-los. Assim, o primeiro critério a ser 

observado pelo intérprete constitucional é a busca da compreensão dos valores 

sociais que foram abrigados na Lei Maior” (DALLARI, 1995, p. 26). Esta autora, 

portanto, compreende a lei como expressão política e social de uma sociedade 

inserida num contexto determinado, permeado por conflitos antagônicos entre si. 

A partir do entendimento de que saúde não se trata de ausência de doença, 

mas como bem-estar físico, mental e social, a Carta Magna estipula critérios que 

determinam a saúde vinculada à realização de políticas sociais e econômicas e ao 

acesso universal e igualitário a ações e serviços que promovam, protejam e 

recuperem a saúde. 

O termo saúde “deve ser precisado com a necessária consideração de sua 

natureza de direito reconhecido igualmente a todo o povo” (DALLARI, 1995, p. 30-1), 

visto que a ideologia inspiradora da CF/88 compreende o Estado como democrático 

                                                                                                                                                         

social do SUS, cuja representação dos usuários na composição dos Conselhos de Saúde é um marco 
nessa legislação. 
21 Ver o art. 35 da Lei Nº 8.080/90. 
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e destinado a assegurar o exercício dos direitos, o bem-estar e a igualdade. Logo, o 

“conceito de saúde deve ser interpretado considerando que a legalidade obriga a 

organização das ações e serviços públicos destinados a garantir o direito à saúde – 

em condições de igualdade para todo o povo – ao respeito das seguintes exigências: 

‘descentralização’ ... atendimento integral ... e ... participação da comunidade” 

(DALLARI, 1995, p. 32), não isentando a atribuição de competência das atividades 

sanitárias a cada esfera de poder político (União, Distrito Federal, Estados e 

Municípios), face ao reconhecimento da saúde como dever do Estado. 

A percepção de Schwartz (2001) sobre esse assunto ratifica as questões 

apontadas por Dallari (1995), quando associa o direito à saúde com o imprescindível 

Estado Democrático de Direito22, relação essa observada na CF/88, quando 

“estabelece o Brasil como um Estado Democrático de Direito, o que implica algumas 

características/princípios vinculantes ao modelo estatal que se quer implantar, todas 

elas ligadas a uma reestruturação/transformação da sociedade” (SCHWARTZ, 2001 

p. 49).  

No que se refere ao direito à saúde, atribui ao Estado a obrigação jurídica no 

exercício de ações e serviços de saúde, que busquem construir uma nova ordem 

social, cujos objetivos são o bem-estar e a justiça sociais, tarefas essas impostas 

constitucionalmente. Como direito fundamental do homem e da coletividade, a saúde 

é parte integrante da consciência ético-jurídica de uma determinada comunidade 

histórica (SCHWARTZ, 2001). 

A saúde enquanto direito individual “é, senão o primeiro, um dos principais 

componentes da vida, seja como pressuposto indispensável para sua existência, 

seja como elemento agregado à sua qualidade” (SCHWARTZ, 2001, p. 52). Assim, a 

saúde é ‘direito de primeira geração’, nascido e caracterizado “[...] pela titularidade 

individual e pela possibilidade de serem opostos e resistidos contra a vontade 

estatal” (SCHWARTZ, 2001, p. 52). Vale lembrar que essa individualidade atribuída 

ao direito à saúde está relacionada ao Estado Liberal, sendo pensada conforme o 

individualismo liberal (saúde curativa), “quando, então, se caracterizaria como 

liberdade de procura dos serviços médicos liberais ou particulares a partir do 

                                                 
22 A partir da releitura de diversos autores, Schwartz (2001) define o Estado Democrático de Direito 
em razão das garantias jurídicas voltadas para a superação das desigualdades sociais e regionais e 
para promoção da justiça social. 
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paradigma da liberdade de contrato vigorante neste período” (MORAIS apud 

SCHWARTZ, 2001, p. 52).  

Quanto ao direito à saúde no âmbito da coletividade, é reconhecido no Brasil 

como direito social a partir da CF/88. Nesse sentido, é direito de segunda geração23, 

que “exige do Estado prestações positivas no sentido de garantia/efetividade da 

saúde” (SCHWARTZ, 2001, p. 53), superando o caráter essencialmente curativo e 

particular e atribuindo valor à prevenção e à coletividade, face ao reconhecimento 

constitucional da saúde como direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196 

da CF/8824.  

Por fim, o autor inclui o direito à saúde no rol do direito público e subjetivo, por 

entender que sua base jurídica obriga o Estado a determinada prestação de serviços 

passível de reclamação pelo titular (usuário) do direito via judicial e/ou 

administrativa. Logo, a saúde é considerada como um “real direito público-subjetivo”, 

como afirma este autor, face ao poder de se exigir às pessoas um comportamento 

positivo ou negativo, conforme norma determinada, com possibilidade de 

providências jurídicas coativas quando tal comportamento põe em risco a vida e 

saúde de terceiros.  

Conforme Cohn (2002), seguindo a análise sociológica, o direito à saúde no 

Brasil, antes de 1988, foi marcado pela distinção entre trabalhadores inseridos e 

não-inseridos formalmente no mercado de trabalho, para os inseridos a assistência 

médica previdenciária, para os não-inseridos a assistência filantrópica, ambas na 

perspectiva da assistência individualizada. 

 

Nesse sentido, o atual texto constitucional significa um indiscutível avanço 
no que diz respeito a uma concepção mais abrangente de seguridade 
social [...] como um conjunto integrado de ações visando assegurar o 
direito à saúde e à previdência e assistência sociais, abolindo o caráter 

                                                 
23 Para Schwartz (2001, p. 54-5), ainda conforme a análise do direito à saúde de acordo com as 
gerações, ele pode ser de terceira, quarta e quinta geração. O direito à saúde pode ser de terceira 
geração por ser direito transindividual (coletivo e difuso), quer dizer, inexiste determinação de seus 
titulares, é indivisível e patrimônio da humanidade, como o caso da promoção da saúde. São direitos 
à saúde de quarta geração aqueles referentes aos progressos da genética, relacionada à 
biotecnologia e bioengenharia, por tratarem de questões sobre a vida, a morte e cópia de seres 
humanos. Por fim, o direito à saúde como quinta geração, faz alusão à qualidade de vida como um 
dos objetivos da saúde, pressupondo que os indivíduos possam “ter acesso a todos os instrumentos 
que satisfaçam seu particular estado de bem-estar, no qual os computadores e a Internet podem – 
devem atuar como um dos fatores de maior contribuição nesse sentido”.  
24 Dallari (1988) também comunga dessa bipolaridade do direito à saúde entre o individual e o 
coletivo, afirmando que o primeiro privilegia a liberdade de escolha do indivíduo sobre sua vida e sua 
saúde, o segundo privilegia a igualdade de usufruir as vantagens da vida em sociedade. 
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estritamente contratualista até então vigente, e reafirmando esses direitos 
como universais (COHN, 2002, p. 13-4).  

 

Dessa maneira, a CF/88 representa um ganho para a população em geral 

(trabalhadora ou não) no que concerne aos direitos sociais. Na área da saúde, 

especificamente, “a universalização do direito [...] está estreitamente vinculada às 

mudanças das políticas de saúde no interior de um processo de alteração da relação 

do Estado com a sociedade, o que vale dizer, da alteração do sistema de poder no 

país” (COHN, 2002, p. 26). 

Contudo, entre o reconhecimento jurídico e a efetividade do direito existe um 

abismo demasiadamente grande, marcado pela disputa política e econômica de 

interesses divergentes, de um lado os interesses particularistas/privados de outro os 

coletivos/públicos. Segundo Cohn (2002, p. 26), para a construção da saúde como 

um direito faz-se necessário buscar entender esse processo, o que  

 

Implica esmiuçar o cotidiano dos movimentos sociais, da constituição da 
demanda dos serviços de saúde, da prática institucional dos agentes 
envolvidos, da estranha simbiose do saber popular e do saber científico na 
área da formulação das políticas de saúde, da relação, enfim, entre os 
movimentos e manifestações sociais por saúde e o Estado. 

 

 A interpretação de Nogueira & Pires (2004) acerca da normatização dos 

direitos sociais e, no caso, do direito à saúde é de que  

 

[...] as condições legais, ou formas políticas, não se explicam por si 
mesmas como pretendem os defensores dos procedimentos 
essencialmente normativos, que difundem uma idéia de justiça 
autonomizada das condições objetivas, independente dos modos de 
organização da produção social. Qualquer análise sobre instituições no 
plano do direito implica articular a cidadania social25 às condições reais de 
existência, tendo como pressuposto as relações econômicas e sociais que 
condicionam, no limite, os fenômenos jurídicos e políticos (2004, p. 755).  

 

Assim, o direito à saúde está contextualizado no seio do desenvolvimento do 

sistema capitalista de produção, que em razão da urbanização e da industrialização, 

fez surgir manifestações sociais que exigiam a intervenção sanitária do Estado. O 

direito à saúde, pois, é definido pelas autoras sob o prisma de duas vertentes, de um 

lado a subsunção dos indivíduos às normas jurídicas face às necessidades coletivas 

                                                 
25 Nogueira & Pires (2004, p. 755) definem cidadania social como “uma densidade que é afirmada e 
reconhecida na concretude das relações sócio-históricas, espraiando-se para os distintos setores e 
áreas da vida”.  
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(vacinação, tratamento, etc.) para que a saúde individual e coletiva seja preservada, 

e de outro lado, “a garantia de oferta de cuidados da saúde a todos que deles 

necessitam, o que corresponde ao ideal de igualdade, e que, por sua vez, se 

submete ao pleno desenvolvimento do Estado democrático de direito” (2004, p. 756). 

Por fim, apontam dois movimentos paradigmáticos antagônicos em curso 

quanto ao direito à saúde: um refere-se à defesa da saúde pública na perspectiva da 

universalidade e igualdade, e o outro em defesa da economia em saúde, baseado 

em princípios de competitividade, da focalização e seletividade da ação pública, 

numa racionalidade econômica e administrativa. 

 

 

1.6.2. A REFORMA DO ESTADO E A POLÍTICA DE SAÚDE NOS ANOS 90  

 

 

Para contextualizar a Reforma do Estado, retomemos a análise de Mota 

(2000a) sobre o cenário internacional nos meados dos anos 80 e a década de 90. A 

conjuntura global indica panorama de crise do capital, fundada na crise da 

superprodução (descompasso entre produção e consumo em massa de 

mercadorias), cuja resposta ocorreu mediante internacionalização do capital, 

reestruturação produtiva e dos mercados, negação da regulação econômica estatal 

e afirmação da regulação via mercado, abandono das políticas de pleno emprego e 

pela redução dos mecanismos de seguridade social, para a elevação da taxa de 

lucro. 

Nesse sentido, a reestruturação produtiva, foi uma estratégia do capital para 

enfrentamento da crise econômica,   

 

[...] uma iniciativa inerente ao estabelecimento de um novo ‘equilíbrio 
instável’ que tem, como exigência básica, a reorganização do papel das 
forças produtivas na recomposição do ciclo de reprodução do capital, tanto 
na esfera da produção como na das relações sociais (2000a, p. 65).  

 

Para a autora, essa reorganização implicou em alterações no ordenamento 

hierárquico entre as nações em função de sua riqueza e poder, na divisão 
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sociotécnica do trabalho26, e nos “mecanismos sociopolíticos e institucionais, 

necessários à manutenção do processo de reprodução social” (MOTA, 2000a, p. 

66), expressão da ação política das classes e do Estado. Todo esse movimento 

internacional do capital não pode ser apenas uma reforma econômica, visto que 

imprime modificações nas relações e na organização da sociedade. Logo, 

 

[...] estão implicados, de um lado, um conjunto de fatores objetivos que 
remetem ao cenário das relações econômicas internacionais, como é o 
caso das medidas de ajuste, do reordenamento das relações entre os 
países centrais e destes com os países do Terceiro Mundo, da regulação 
estatal, da globalização dos ciclos da mercadoria, da divisão internacional 
do trabalho e do mercado e, de outro lado, os processos sociopolíticos e 
culturais expressos nas questões afetas à relação entre sistema econômico 
e regime político, à correlação de forças entre classes e à definição de 
projetos societais (MOTA, 2000a, p. 67). 

  

No que concerne aos países da América Latina, a autora afirma que ao 

adotarem modelos de desenvolvimento consoantes à internacionalização do capital, 

ampliaram o endividamento externo, aumentando não somente as desigualdades 

nas relações entre os países centrais e periféricos, mas também o empobrecimento 

e a miséria da sua população.  

Portanto, nas décadas de 80 e 90 esteve em curso o “ajuste global”, quando a 

tônica dos discursos recaía sobre “reformas estruturais”, no contexto da globalização 

financeira e produtiva, comandada pelo ‘Consenso de Washington’. Este documento 

apresenta um modelo de desenvolvimento elaborado pelo Banco Mundial e Fundo 

Monetário Internacional (FMI) com uma interpretação racional unívoca sobre a 

estabilização e o crescimento econômico, fundado no projeto neoliberal, sendo este 

além de um programa de ajuste econômico, um “instrumento de uma racionalidade 

política, cultural e ética da ordem burguesa, expressa nos programas de 

desregulamentação dos mercados, abertura comercial e financeira, privatização do 

setor público e na redução do Estado” (2000a, p. 80), como estratégias a serem 

adotadas pelos países periféricos, devedores do capital financeiro internacional. 

Esse processo em curso, como indica a autora, não tem ocorrido de maneira 

pacífica e harmônica como parece ser, tem inclusive exacerbado tensões e 

contradições, visto que a desigualdade é o “elo da organicidade” entre o capital 

internacional e o capital periférico. 

                                                 
26 Conseqüência do reordenamento em nível mundial do processo de ampliação do lucro para o 
capital, que afeta a constituição e a reprodução do trabalhador coletivo (MOTA, 2000a, p. 65-6). 
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No caso da América Latina, o continente defronta-se com o seguinte 
dilema: por um lado, a imprescindibilidade de uma inserção competitiva 
pela impossibilidade de desenvolvimento autônomo, à margem do sistema 
capitalista mundial, no qual também seria incluído o esgotamento do 
modelo exportador e a necessária implementação de uma competitividade 
nos produtos exportados. Por outro lado, a abertura comercial e industrial 
acentua mais as desigualdades em função do grau diferenciado de 
inserção de cada setor nos processos de globalização, com sérios 
rebatimentos sobre a situação social dos trabalhadores (MOTA, 2000a, p. 
81-2). 

 

 Para Soares (2001), mesmo levando-se em consideração a “heterogeneidade 

estrutural”27 entre os países da América Latina, é possível afirmar que em maior ou 

menor grau, todos introduziram elementos da ortodoxia em suas políticas 

econômicas, tendo como metas comuns: a abertura da economia para o mercado 

exterior, para aumentar o grau de competitividade das suas atividades produtivas; 

redução da intervenção estatal na economia para liberalizar o mercado; e 

estabilização do comportamento dos preços para impedir a instabilidade 

inflacionária. 

 

Nessas circunstâncias, o ajuste fiscal tem se tornado cada vez mais 
custoso para o ‘setor público’, obrigando-o a cortar gastos essenciais e 
suportar desequilíbrios patrimoniais crescentes. O setor privado 
(particularmente as empresas produtoras de bens e serviços não-
comercializáveis) também ‘adaptou-se’ às políticas recessivas através da 
redução dos salários, do emprego formal, e do aumento da informalidade 
nos negócios, com conseqüente evasão de impostos e diminuição da base 
de imposição tributária (SOARES, 2001, p. 30). 

 

 Esta autora indica que as conseqüências da redução de investimentos e 

gastos sociais em nome do ajuste econômico na América Latina têm ocasionado o 

aumento das desigualdades sociais, perceptível através de: transferência de “mão 

de obra de atividades de maior produtividade para outras de produtividade e renda 

mais baixas” (2001, p. 31); desigualdade e concentração distributiva da renda; 

diminuição do trabalho assalariado; aumento do desemprego; aumento da 

informalidade; aumento da pobreza; mesmo havendo aumento no nível educacional 

da população, não foi possível atingir os níveis requeridos pelas ocupações que 

geram maior produtividade e renda; vulnerabilidade dos estratos médios urbanos 

aos efeitos das políticas de ajuste; deterioração da qualidade de vida.  

                                                 
27 Soares (2001) define este termo mediante a observação da articulação de três dimensões: a 
estrutura de produção, as relações sociais e a esfera política/ordenamento institucional. 
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Esse panorama tem sido denominado por Soares (2003) como “desajuste 

social” visto que o “caráter global da modernização neoliberal está dado pelo sentido 

comum de agravamento das desigualdades e de produção de exclusão” (2003, p. 

21). Esse quadro está longe de ser transitório ou conjuntural, assegurando a autora 

que  

 

Essa combinação explosiva de problemas sociais gera um quadro de 
extrema complexidade, cujas formas de enfrentamento se vêem agravadas 
pelo desmonte adicional das políticas sociais ou dos mecanismos de 
proteção social (SOARES, 2003, p. 25). 

 

 

Em concordância com os argumentos de Mota (2000a) e Soares (2003), 

Laurell (2002) afirma que, em nome da reconstituição do livre mercado, da 

competitividade e do individualismo, amplamente defendidos pelo neoliberalismo, a 

intervenção do Estado de bem-estar tem sido criticada, apoiada na premissa de que 

essa responsabilidade deve ser privada (família, comunidade, mercado) e não 

pública (Estado), exceto na garantia de necessidades mínimas, restrita à pobreza, 

numa perspectiva beneficente, assistencialista, contrária à constituição de direitos. 

Assim, “o neoliberalismo opõe-se radicalmente à universalidade, igualdade e 

gratuidade dos serviços sociais”, e defende “a privatização do financiamento e da 

produção dos serviços; cortes dos gastos sociais, eliminando-se programas e 

reduzindo-se benefícios; canalização dos gastos para os grupos carentes; e a 

descentralização em nível local” (LAURELL, 2002, p. 163). 

Os neoliberais negam, portanto, os movimentos cíclicos de crise inerentes ao 

capitalismo e atribuem ao intervencionismo estatal na economia e no bem-estar 

social, a razão para a crise estrutural. Conforme Pereira (1998, p. 64), o que está 

verdadeiramente em curso é a “imposição de uma nova divisão internacional do 

trabalho, determinada pelo atual processo de globalização e desregulação da 

economia, o que vem requerendo outra divisão de responsabilidades entre Estado, 

mercado e sociedade, no que tange à proteção social”, expressa no 

descompromisso formal/estatal do pleno emprego, redução dos gastos sociais 

públicos, serviços sociais universais transformados em ações públicas seletivas e 

focalizadas na população carente.  
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Nessa reestruturação global, os organismos internacionais postulam as 

reformas econômicas associadas a reformas estruturais para “atenuar as 

contradições produzidas pelo próprio modelo de ajuste” (MOTA, 2000a, p. 84), 

formando uma nova modalidade de intervenção na questão social28 fundada no 

“consenso de classe”. Assim, combina-se, portanto, um mix de reformas 

econômicas, estruturais e sociais visando o crescimento econômico e combate à 

pobreza, como condicionantes à concessão de empréstimos, pelos organismos 

internacionais, aos países em desenvolvimento. 

No Brasil, as determinações dos organismos internacionais ganham forma na 

década de 90, “quando a agenda social foi severamente constrangida pelas 

mudanças nas estratégias de desenvolvimento nacional com o alinhamento à 

internacionalização da economia” (COSTA, N., 2002, p. 16). Para tal, foram postas 

em curso políticas de austeridade fiscal do setor público não-financeiro, no intuito de 

estabilizar os gastos públicos e legitimar a economia brasileira no mercado 

internacional financeiro.   

No entendimento de Diniz (1998a), mesmo havendo essa influência externa 

dos organismos internacionais para o reformismo, é pertinente atentar-se para o 

plano interno dos países latino-americanos, favorável a reformas que combinassem 

a “dupla necessidade” de enfrentamento da crise econômica e garantia da 

consolidação da democracia.   

Assim, observou-se tanto na América Latina como no Brasil  

 

[...] o predomínio de um agenda negativa de desmantelamento do legado 
passado, em franco descompasso em relação à complexidade das tarefas 
a serem desempenhadas pelo Estado num mundo globalizado, em que 
competitividade e capacidade de inserção estratégica se transformaram em 
chave para sucesso (1998a, s/p). 

 

Em meados dos anos 90, como reflexo da crise internacional do capital e, por 

conseguinte, da perda de legitimidade do Estado Social e intervencionista, criou-se 

no Brasil, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), para 

levar a cabo a reforma administrativa, por meio do Plano de Reforma do Aparelho do 

Estado. Tal reforma pretendia tornar a administração pública em modelo gerencial 

                                                 
28

 Sobre questão social ver Mota (2000b, p. 01). 
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para dotá-la de eficiência, mediante “novos instrumentos de gestão e de formas 

inovadoras de organização” (BRASIL, 1998, p. 08), capazes de fazer o Estado 

adquirir maior racionalidade gerencial, definindo missão, objetivos, metas, 

indicadores de desempenho, para ampliar a autonomia, reduzir a hierarquia, permitir 

a competitividade, a descentralização e aumentar a participação de atores privados 

e da sociedade civil, contrapondo-se ao Estado burocrático, clientelista e 

patrimonialista (PEREIRA, 1997, p. 19). 

Os objetivos gerais da Reforma do Aparelho do Estado eram: aumentar a 

governança29; estimular o planejamento; melhorar desempenho da prestação dos 

serviços públicos ofertados pelo Estado; modernizar a legislação; capacitar 

servidores. No campo das políticas sociais, a Reforma pretendia limitar a ação do 

Estado, repassando a execução de serviços considerados como não-exclusivos 

(educação, saúde, cultura, ciência e tecnologia) ao setor público não-estatal 

(organização de direito privado, mas de interesse público e sem fins lucrativos), bem 

como, transferir da União para os Estados e Municípios as ações de caráter local e 

da União para os Estados (de forma parcial) as de caráter regional. Nesse sentido, a 

descentralização referia-se não somente à transferência de atribuições a gestões 

locais, mas também à partilha de responsabilidades com o mercado e a sociedade 

civil (BEHRING, 2003) “na prestação de serviços públicos na área social, mediante 

implantação de ‘Organizações Sociais’, sem vinculação administrativa com o Estado, 

mas fomentadas com recursos públicos e controladas por contratos de gestão” 

(BRASIL, 1998, p. 08). 

Em face à tendência das reformas administrativas implementadas pelo 

Estado, com a participação do mercado na execução de políticas públicas, 

privilegiou-se uma agenda minimalista, como assinala Diniz (1998a), pondo os 

projetos igualitários, o aumento dos gastos sociais e a dinâmica democratizante em 

“franco descompasso”.  

 

Desta forma, enquanto o processo de democratização levava ao aumento 
da mobilização social e política, o êxito das políticas econômicas seria 
interpretado em termos da necessidade de expandir os mecanismos de 
controle e disciplina, de forma a reduzir os riscos de instabilidade (BRASIL, 
1998a, s/p). 

                                                 
29 Governança é a capacidade de tornar efetivas as decisões do governo, na elaboração e 
implementação de políticas de interesse coletivo (DINIZ, 1998b, p. 42). Para Behring (2003) o termo 
refere-se à capacidade financeira e administrativa de governar. 
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A Reforma conseguiu se consolidar em aspectos como, por exemplo, a 

privatização de empresas estatais, a redução dos gastos sociais, a transferência de 

responsabilidade de alguns serviços não-exclusivos ao setor público não-estatal. 

Quanto à redução de gastos sociais, Netto (2000) afirma que ao analisar os recursos 

autorizados pelo Ministério da Saúde a esse setor na década de 1990, identifica-se 

que em 1998 gastou-se menos que no ano de 1995, com evolução oscilante dos 

gastos, o que demonstra a priori a diminuição dos gastos com a área específica da 

saúde. Sobre esse aspecto, 

 

O Conselho Nacional de Saúde aponta que a arrecadação da União 
cresceu 80% entre 1995 e 1999. Se a proporcionalidade de distribuição das 
receitas tivesse sido mantida, o orçamento da saúde teria chegado a R$ 38 
bilhões no ano 2000, ao invés dos R$ 22 bilhões observados. Isso não 
ocorre, entre outros fatores, porque 44% do orçamento da União são 
destinados ao pagamento de juros e amortização da dívida externa. O 
Governo Federal tem reduzido a destinação de recursos das contribuições 
sociais à saúde. [...] Além disso, tem havido crescente utilização de 
recursos federais no financiamento de serviços privados, com o repasse 
para cooperativas, organizações sociais e outras formas de prestadores 
privados, sem Controle Social (BRASIL, 2003a, p. 36). 

 

Nessa lógica, é possível já visualizar a implementação da Reforma do Estado 

em algumas políticas sociais, no sentido de direcionar os investimentos em serviços 

sociais básicos para segmentos pobres da sociedade (SIMIONATTO & NOGUEIRA, 

2001, p. 150).  

Desse modo, a configuração do Estado na conjuntura atual tende à 

minimização na provisão do sistema de proteção social em nome da participação no 

cenário da economia internacional, o que tem trazido como conseqüência a 

execução de políticas sociais focalizadas, seletivas e residuais, desconstruindo os 

direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora e garantidos juridicamente 

(BEHRING, 2003). 

Para Nilson Costa (2002, p. 20), o intervencionismo do Estado no social 

demonstra que “as restrições impostas aos gastos públicos podem ter limitado 

severamente a capacidade de promover políticas sociais mais abrangentes”. Em 

concordância com os argumentos deste autor, Amsberg et al. (2000, p. 687) 

acrescentam que a focalização das políticas sociais na população pobre não 

necessariamente tem contribuído para diminuir a desigualdade social, mas decerto, 

tem contribuído para a prestação de serviços “menos valiosos ou menos onerosos”, 
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sendo também menos efetivos do que se houvesse um programa uniforme “de 

transferência de recursos para todos os brasileiros (pobres ou não-pobres)” 

(AMSBERG, 2000, p. 718). 

No caso brasileiro, o que tem sido verificado é que, se de um lado, o Estado 

apregoa a universalização do acesso a benefícios e serviços sociais, ressalte-se que 

esse acesso restringe-se àqueles serviços básicos, e, de outro lado, transfere para 

camadas sociais com capacidade de acesso ao mercado, “no geral subsidiado pelo 

Estado”, a responsabilidade privada da “garantia da satisfação de determinadas 

necessidades sociais básicas _ família, vizinhança, filantropia etc.” (COHN, 2000, p. 

11). Nesse sentido, Mota (2000a, p. 143) afirma que  

 

Embora se observe na Constituição de 1988 uma significativa ampliação da 
seguridade, com a universalização dos serviços sociais públicos e uma 
maior participação dos usuários na gestão do sistema, por força de 
intensas lutas sociais, também se observa que o preço dessa expansão, a 
caminho de uma provável universalização, é o de criar as condições para 
institucionalizar tanto a inclusão dos trabalhadores anteriormente excluídos 
do sistema de proteção social – os segmentos formadores do mercado 
informal de trabalho e os não inseridos na produção, por meio dos 
programas de assistência social – quanto a expulsão gradual dos 
trabalhadores assalariados, de melhor poder aquisitivo, para o mercado de 
serviços, como é o caso da mercantilização da saúde e da previdência 
privada. 
 
 

A provisão da proteção social, nesse cenário, vem sendo realizada através da 

focalização das políticas sociais, justificada pelo discurso neoliberal sobre a 

escassez de recursos, estimulada pela crise fiscal do Estado, que lhe impõe limites 

estruturais. Desse modo, os recursos disponíveis para “o social” devem ser 

racionalizados, entendendo-se racionalização, também, por participação da 

responsabilidade privada para com o social, não na garantia de direitos, mas na 

perspectiva da ajuda, da solidariedade, cabendo ao Estado “a responsabilidade no 

campo social somente e tão somente pelos mais pobres” (COHN, 2000, p. 12). 
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1.6.3. AS IMPLICAÇÕES DA REFORMA DO ESTADO NO SETOR SAÚDE 

 

 

No plano mais global das determinações do capital, o estudo de Mattos (2001, 

p. 383) analisa as reformas ocorridas no setor saúde como reflexo da influência das 

agências internacionais, a exemplo do FMI e do Banco Mundial, que  

 
[...] se engajaram no esforço de difundir as propostas de ajuste, criando 
novas modalidades de empréstimos, nas quais recursos não vinculados a 
projetos eram repassados aos governos, para alívio da delicada situação 
de suas balanças de pagamento, mediante o compromisso desses 
governos adotarem um conjunto de medidas econômicas recomendadas 
(MATTOS, 2001, p. 383). 

 

Especificamente sobre o Banco Mundial, enquanto agente de financiamento 

para os países em desenvolvimento, difundiu-se uma agenda de estudos avaliativos 

sobre o impacto dos recursos investidos nas áreas sociais, resultando em 1993, no 

campo da saúde, no relatório “Investindo em Saúde”. Esse documento indicava as 

diretrizes que deveriam ser seguidas pelos países financiados, apontando para a 

redução dos gastos no setor, direcionamento dos gastos da saúde para a população 

pobre, definição de clientelas prioritárias (crianças e mulheres), regulação estatal 

sobre os mercados de seguro em saúde e sobre os prestadores de serviços de 

modo a incentivar a competição entre eles. Sobre a focalização dos serviços de 

saúde na população pobre expressa a seguinte idéia: 

 

[...] para se ter certeza de que os pobres tenham de fato acesso a serviços 
de saúde subsidiados, são talvez necessárias restrições, principalmente no 
tipo de atendimento que fica a cargo do setor público. Quando se oferece a 
todos, gratuitamente, todo tipo de atendimento, os serviços acabam sendo 
racionados – por área geográfica ou segundo sua qualidade. Os programas 
universais talvez não cheguem até os pobres ou lhes melhorem a saúde. 
Mas podem granjear mais apoio político do que granjeariam programas 
restritos a determinadas clientelas. [...] Para se determinar quem deve 
receber atendimento gratuito é preciso considerar a prevalência da pobreza 
e a capacidade do país para financiar o atendimento (BANCO MUNDIAL 
apud MATTOS, 2001, p. 386-7). 

 

No Brasil, a discussão sobre a política de saúde na década de 90, sob o 

ponto de vista técnico, indica que ocorreram avanços no setor saúde, todavia, do 

ponto de vista político, os estudos apontam para um cenário de retração do direito à 

saúde, dicotomizado entre o público e o privado e entre a universalidade e a 

focalização do acesso, como preconizado pelo Banco Mundial. 
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Para Almeida (2000, p. 80), as reformas ocorridas no setor saúde são 

eminentemente conservadoras, visto que não estão voltadas “para um efetivo 

redirecionamento da política de saúde e da organização dos sistemas de serviços”, 

mas para a contenção e diminuição do gasto sanitário, ampliando a atenção básica 

e controlando a demanda e a utilização de serviços de alto custo. 

As conseqüências desse discurso racionalizador demonstram o aumento da 

eficiência às custas da negação do acesso universal, da perda da integralidade da 

atenção, com possível aumento das desigualdades. Logo, as prioridades e a 

hierarquização política são definidas mediante a análise custo/efetividade, visto que 

“otimizar a efetividade de determinadas ações significa maximizar o impacto ao 

menor custo possível” (ALMEIDA, 2000, p. 82). Contudo,  

 

[...] embora seja desejável e necessário que as ações em saúde sejam 
mais efetivas e eficientes, a questão das diferentes necessidades de 
distintos grupos populacionais é reduzida à diminuição da intervenção 
estatal e do financiamento público aos chamados mínimos básicos [...] 
(ALMEIDA, 2000, p. 86).  

 

Para Bravo & Matos (2002), esse período é marcado pela disputa entre 

projetos societários antagônicos, de um lado o “Projeto da Reforma Sanitária” que 

prima pela universalidade da atenção à saúde, de outro o “Projeto Saúde articulado 

ao mercado” em defesa da contenção dos gastos com racionalização da oferta, 

minimização das responsabilidades estatais e focalização. Reacende-se uma luta 

travada desde a década de 80 entre os defensores da saúde pública (coletiva) e da 

saúde privada (individual), cujo espaço político-institucional tem favorecido a 

ampliação do projeto privatista.  

 

Como estratégias destacam-se a ênfase nas parcerias com a sociedade, 
responsabilizando a mesma para assumir os custos da crise, como 
também a refilantropização, ou seja, a desprofissionalização com a 
utilização de agentes comunitários e cuidadores para realizarem atividades 
profissionais (BRAVO & MATOS, 2002, p. 200-1). 

  

Sobre essa tensão entre saúde pública e privada, Bodstein & Souza (2003) 

ratificam a premissa de que tem havido ampliação da privatização da saúde no 

Brasil. Percebe-se, portanto, um processo gradativo de autonomização do setor 

privado em relação ao Estado, com recuo na celebração de contratos com o sistema 

público, o que implica em “mudança significativa no tocante à estrutura de interesses 
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em torno da saúde, [...] com influência decisiva no perfil de organização da atenção 

à saúde” (BODSTEIN & SOUZA, 2003, p. 292). 

Ainda conforme estas autoras, na medida em que os grupos privados foram 

se modernizando concomitantemente se descredenciaram do SUS, “permanecendo 

vinculadas ao sistema público as empresas médias menos capitalizadas e mais 

atrasadas do ponto de vista tecnológico” (2003, p. 292), o que confirma a tendência 

da racionalização dos gastos públicos com saúde, ser acompanhada pela baixa na 

qualidade dos serviços públicos de saúde ofertados no país e pela conseqüente 

migração de camadas populacionais aos serviços de saúde ofertados pelo mercado, 

seja pelos planos de saúde30, seja pelo pagamento direto, o que para Bravo & Matos 

(2002, p. 212) dicotomiza o cidadão entre cliente (objeto de políticas públicas) e 

consumidor (objeto do mercado). 

Essas mudanças ocorridas no interior da política de saúde, embora tenham 

se iniciado durante a gestão do presidente Fernando Collor, quando reduziram-se as 

verbas destinadas aos setores sociais, inclusive a saúde, foram aprofundadas em 

meados da década de 90 quando, durante a gestão do presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1994-2002), viu-se a execução do projeto neoliberal e, em 

decorrência, a inviabilidade da Seguridade Social conforme a CF/88, dando 

continuidade ao processo histórico do “Estado de mal-estar social” (OLIVEIRA apud 

NETTO, 2000), “sob a ofensiva conservadora de uma burguesia que predica o 

‘Estado mínimo’ para os trabalhadores e o ‘Estado máximo’ para o capital” (2000, p. 

89). 

Sobre essa tendência de redução dos gastos públicos nas áreas sociais, ao 

analisar especificamente o comportamento do gasto em saúde31 nos anos 1980-

1993, Soares (2001) acrescenta que  

 

Ao reduzir-se de forma linear o gasto federal, responsável pelo 
financiamento de mais de 70% do setor, os estados e municípios ficam 

                                                 
30 Segundo dados da Agência Nacional de Saúde (BRASIL, 2005b), a adesão da população brasileira 
a planos de saúde tem seguido tendência ascendente, apontando que se em dezembro de 2001 
existiam 33.907.230 beneficiários, em março de 2005 atingiu 34.957.528, um acréscimo de 1.050.298 
novos usuários. De toda população brasileira (181.581.024), os planos de saúde cobrem 19,3% da 
população do país e 37,7% da população das capitais, dados que ratificam as análises de Bodstein & 
Souza (2003) e de Bravo & Matos (2002) sobre a migração da camadas populacionais para serviços 
ofertados via mercado e sobre a segmentação de clientelas.   
31 Tal análise é realizada a partir do indicador de saúde “gasto público total per capta”, decorrente da 
soma do que se gastou por habitante com os gastos nos três níveis de governo (SOARES, 2001). 
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entregues à própria sorte, ou seja, às suas reais possibilidades de 
arrecadar recursos. Dadas as enormes diferenças entre os mesmos do 
ponto de vista do perfil epidemiológico e da capacidade de resposta dos 
respectivos setores de saúde (rede física instalada e equipada, cobertura 
dos serviços, capacidade técnico-administrativa e recursos humanos 
disponíveis), o impacto desse corte federal de recursos é bastante desigual 
e regressivo. Ou seja, essa retração nos recursos federais reforça a 
sinergia perversa existente entre a magnitude das necessidades de saúde 
e a escassez de recursos para fazer face às mesmas, ambas determinadas 
por situações de pobreza” (SOARES, 2001, p. 257). 

 

Nesse sentido, a década de 90 é marcada por um quadro de “enorme 

perversidade e complexidade”, como assinalam Noronha & Soares (2001), face às 

conseqüências do ajuste estrutural e do desmonte do Estado implementado no 

Brasil, quais sejam: desemprego, precariedade do trabalho, aumento absoluto da 

população em situação de pobreza, incremento das desigualdades 

socioeconômicas. É diante dessa realidade que o município enquanto nível de 

gestão local assume a responsabilidade pela assistência à saúde da população, de 

maneira desintegrada, “onde o ‘local’ é privilegiado como o único espaço capaz de 

dar respostas supostamente mais ‘eficientes’ e acordes às necessidades da 

população” (2001, p. 446). 

Sobre essa questão, Bodstein & Souza (2003) asseguram que embora a 

municipalização tenha possibilitado inovações quanto ao incremento da eficácia e da 

eficiência da gestão do sistema, na alocação de gastos e no impacto ao acesso nos 

níveis de atenção à saúde, permitiu a entrada de novos atores na disputa política 

setorial, a exemplo do setor privado. 

Ainda que considerem as autoras a eficácia e a eficiência como elementos 

importantes para a execução da gestão da saúde, alertam sobre os problemas que 

essa racionalidade pode apresentar, quando verificam no Brasil que  

 

[...] o investimento público no campo da saúde afasta-se cada vez mais do 
ideal universalista e aproxima-se na mesma proporção de uma intervenção 
focal, priorizando determinadas clientelas [...], legitimando, por sua vez, o 
lugar ocupado pelo setor privado ‘autônomo’ no setor saúde, ao qual cabe 
atender às necessidades de saúde das classes mais favorecidas, seja 
porque tais segmentos não se adaptam à lógica assistencial do setor 
público, seja porque não constituem um grupo prioritário para as ações 
governamentais (2003, p. 307). 

 

Essa tendência de segmentação de clientelas no interior da política de saúde 

pública vem se fortalecendo ao longo da última década, alterando inclusive os 

modelos de atenção à saúde, como veremos no item a seguir. 
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CAPÍTULO 2 - O DIREITO À SAÚDE E A AMPLIAÇÃO DO ACESSO NO BRASIL 

 

 

2.1. O ACESSO COMO EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL 

 

 

A questão do acesso no decorrer da operacionalidade do SUS tem se tornado 

um tema cada vez mais presente nos textos e normas do Ministério da Saúde, bem 

como, nas produções acadêmicas. Mas quando falamos em acesso, a que nos 

referimos? 

Na literatura que discute o tema existe uma associação do termo acesso com 

acessibilidade, disponibilidade, utilização e cobertura. Como afirma Sá (2002), não 

há consenso sobre o tema, nem teoricamente nem do ponto de vista operacional. No 

Brasil, os estudos de Hortale et al. (2000a), Travassos & Martins (2004), Cohn et al. 

(2002), Giovanella & Fleury (1995) dão uma contribuição importante no sentido de 

esclarecer o assunto. 

Para Giovanella & Fleury (1995), o debate acerca do acesso foi suscitado 

pela CF/88 ao incorporar formalmente a universalidade da atenção à saúde, num 

cenário nacional de exclusão da maioria da população aos serviços de saúde, que 

até então só eram dirigidos à parcela formalmente inserida no mercado de trabalho 

mediante contribuição prévia. 

Contudo, apesar do avanço, ao menos formal, do direito à saúde, estendido a 

todos os brasileiros, as autoras concordam com Faveret Filho & Oliveira (1990) 

quando afirmam que a universalização alcançada caracterizou-se pela exclusão, 

visto que  

 

[...] o movimento de inclusão de camadas populares não contribuintes da 
Previdência Social foi acompanhado por mecanismos de racionamento 
dos gastos, com conseqüente deterioração da atenção prestada, o que 
teria levado à auto-exclusão das camadas médias do sistema de atenção 
público, propiciada pela difusão de novos mecanismos de financiamento, 
os ‘planos de saúde’ (GIOVANELLA & FLEURY, 1995, p. 177). 

 

Em decorrência dessa deterioração, houve na assistência ofertada pelo SUS, 

uma queda na qualidade dos serviços, os quais foram deteriorados, desfinanciados 

pelo Estado e desacreditados pela população, e em reação a essa realidade, 
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cresceram as propostas de privatização do setor saúde. No entanto, em alguns 

sistemas municipais de saúde, a oferta de serviços, além de tornar mais acessível, 

também melhorou na qualidade (GIOVANELLA & FLEURY, 1995).   

O relatório final da 12ª Conferência Nacional de Saúde analisa o cenário da 

década de 90 e esse movimento de universalidade, como uma 

 

[...] intensa luta por preservar o Sistema Único de Saúde, na contramão 
das reformas neoliberais e diante das fortes restrições financeiras, 
[impossibilitando] que o modelo de atenção à saúde fosse 
substancialmente modificado para atender aos princípios e às diretrizes de 
universalidade, integralidade, eqüidade, descentralização e controle social. 
Este é o maior desafio atual: implementar o direito à saúde no cotidiano 
dos serviços de saúde (BRASIL, 2004b, p. 77). 

 

Consideramos que a legalidade não necessariamente implica em efetividade, 

para Giovanella & Fleury (1995) a sociedade brasileira “altamente segmentada” criou 

formas no interior do SUS, de perpetuar tal segmentação, diferenciando o acesso e 

a qualidade da atenção, face ao aumento da demanda, não acompanhado pelo 

investimento na oferta de serviços. 

Assim, as autoras (1995, p. 189) consideram a categoria acesso como central 

para a compreensão de como o “direito à saúde se expressa concretamente no 

cotidiano das pessoas”. Para tal, analisam a literatura que discute sobre o tema, 

percebendo que há uma tendência em relacionar o termo com acessibilidade, com 

utilização dos serviços e com um conjunto de dimensões específicas.  

Acesso como acessibilidade refere-se ao grau de ajuste entre as 

características dos recursos de atenção à saúde e características da população no 

processo de busca e obtenção da atenção, como também capacidade de um grupo 

para buscar e obter atenção, ou seja, o poder de utilização. Assim, leva-se em 

consideração a relação entre distância e tempo entre a população e as unidades de 

saúde; a oportunidade (sintonia entre oferta e demanda); a funcionalidade 

(resolubilidade dos serviços); os custos (diretos e indiretos); e a aceitação (do cliente 

em relação aos serviços ofertados) (GIOVANELLA & FLEURY, 1995).  

A categoria acesso como conjunto de dimensões específicas é caracterizada 

pela associação entre disponibilidade (relação entre volume e tipo de serviços 

/clientes e tipos de necessidades), acessibilidade (relação entre localização da 

oferta/localização dos clientes, considerando os recursos para transporte, o tempo 

de viagem, a distância e os custos), acomodação (modo como a oferta está 
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organizada para aceitar clientes/capacidade de conveniência para os clientes do que 

é ofertado), capacidade financeira (relação entre preços dos serviços/depósito 

requerido para acesso dos clientes/capacidade de pagar), e aceitabilidade (relação 

de aceitação pelos clientes dos profissionais e aceitação destes dos clientes).  

Já acesso como utilização implica em disponibilidade de recursos que 

facilitam ou dificultam o uso dos serviços pelos clientes, em acessibilidade 

geográfica (fatores de espaço, distância, tempo, custo da viagem), em acessibilidade 

social (relação entre aceitabilidade, fatores sociais e culturais, e em disponibilidade 

financeira) e em acessibilidade temporal (limitações no tempo em que os recursos 

são disponíveis) (GIOVANELLA & FLEURY, 1995).  

Ainda conforme as autoras, a escolha da categoria acesso conforme essas 

tendências conceituais apresentadas dar-se-á conforme o modelo adotado para 

gestão e organização dos serviços de saúde. Assim, no “modelo economicista”, por 

exemplo, há uma preocupação em “mapear os diferentes padrões de consumo dos 

indivíduos” (1995, p. 191), através da relação entre oferta e demanda, sendo esta 

oferta realizada pela intervenção estatal como ente capaz de organizar a produção 

da assistência à saúde e “conformar a demanda através da diferenciação dos 

distintos grupos populacionais no acesso aos bens e serviços de saúde” (1995, p. 

191). As críticas realizadas a esse modelo apontam seus limites ao considerar que o 

consumo não deve ser analisado restritamente à disponibilidade da oferta de bens e 

serviços ou acesso formal condicionado à inserção no mercado de trabalho, todavia, 

é pertinente reconhecer as representações ideológicas e sociais dos consumidores. 

O “modelo sanitarista-planificador” compreende acesso como possibilidade de 

consumo mediante distribuição planejada de recursos da rede de serviços. Esse 

modelo é o adotado pelo Ministério da Saúde, o qual utiliza como lógica de 

distribuição dessa rede a regionalização (serviços próximos do local de trabalho e 

moradia), a hierarquização (níveis de complexidade da atenção à saúde e 

resolubilidade), agilidade (facilidade do acesso), informação (serviços existentes 

conhecidos pelos usuários), referência e contra-referência (fluxo ágil dos usuários 

aos distintos níveis de complexidade). Para as autoras (1995), esse modelo de 

cunho tecnicista relaciona o acesso a uma ação planejadora estatal que associa 

localização adequada, disponibilidade, articulação no interior do sistema de saúde e 

demanda. Assim,  
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A incapacidade crônica das políticas de saúde de integrar os serviços 
públicos em uma rede hierarquizada, substituindo a desarticulação 
existente pela alocação planejada dos recursos, torna esta concepção do 
acesso mais uma ‘imagem-objetivo’ do que realidade a ser analisada 
(GIOVANELLA & FLEURY, 1995, p. 193). 

 

Já o “modelo sanitarista-politicista” adota a noção de consciência sanitária 

para definir acesso como direito da pessoa e da comunidade, considerando-se as 

ações individuais e coletivas para garantir tal direito. No entendimento das autoras 

(1995), é um processo de desalienação das determinações do processo 

saúde/enfermidade e da organização social da prática médica (com ênfase na 

medicalização dos desgastes decorrentes do processo de trabalho). Neste termos, o 

acesso aos serviços de saúde se dá mediante o reconhecimento dos usuários 

enquanto sujeitos construtores, participativos do sistema de saúde, na gestão, no 

controle social e na conformação de práticas. 

Um último modelo é o das representações sociais, que enfoca o caráter 

simbólico no estudo do acesso, compartilhado por uma comunidade socialmente 

determinada e dotada de tradição histórica e lingüística. Portanto, entende que a 

realidade não existe fora dos sujeitos coletivos e históricos, os quais são, ao mesmo 

tempo, artífices, suportes e mediadores de transmissão subjetiva e simbólica. 

Para Hortale et al. (2000a) os estudos existentes sobre acesso apresentam 

definição imprecisa e não explicitam as dimensões e os planos de 

operacionalização. Logo, enquanto alguns estudos tratam acessibilidade e 

disponibilidade como sinônimos de acesso, outros tratam essas categorias como 

indicadores de acesso, havendo uma preocupação maior com o caráter político do 

termo do que com o operativo. 

Nesse sentido, Hortale et al. (2000a) sistematizaram a definição de acesso 

considerando seus determinantes, a sua relação com disponibilidade e utilização, e 

sua concepção de responsabilidade social.   

Para que o acesso seja realizado é necessária a disponibilidade de recursos 

(humanos, físicos, administrativos, financeiros), muito embora isso não implique 

obrigatoriamente em uso por parte da população. 

 

Assim, a utilização real dos serviços, além de motivada por fatores 
epidemiológicos (riscos relativos e atribuídos), possui determinantes 
comportamentais da população (percepção de morbidade, fatores 
predisponentes) que, por sua vez, se chocam com os determinantes 
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organizacionais (custo, acessibilidade, mão-de-obra etc.) para se efetivar 
(HORTALE et al., 2000a, p. 60). 

 

Nestes termos, a definição de acesso para as autoras (2000a) está 

relacionada com as noções de disponibilidade de serviços e de utilização real. Muito 

embora haja uma distância entre essas noções há, ao mesmo tempo, uma 

proximidade, visto que a disponibilidade de sistema de saúde possibilita o uso desse 

serviço pela população. Todavia, essa disponibilidade não implica necessariamente 

em uso em razão dos determinantes comportamentais e organizacionais, por 

exemplo. 

Logo, consideram (2000a) que acesso funciona como categoria-valor que 

deve ser referência a ser atingida na organização de serviços e na orientação de 

políticas públicas, fundamentalmente nas políticas de saúde, tornando-se incoerente 

aquele sistema de saúde que tem como princípio o acesso universal sem que os 

recursos necessários estejam disponíveis para tal. 

Para Travassos & Martins (2004), ao realizarem uma revisão bibliográfica 

sobre acesso e utilização de serviços de saúde, afirmam que apesar das 

divergências conceituais entre os autores revisados é possível afirmar que o acesso 

está relacionado com o desempenho de sistemas de saúde ofertados, estando os 

estudos mais recentes tendendo a, além de compreender acesso pela utilização, 

entender acesso como continuidade de cuidado, como efetividade de cuidados 

prestados. 

Por fim, Cohn et al. (2002) acrescentam que o acesso é a “primeira condição” 

para possibilitar a utilização de recursos pelos usuários e categoria necessária para 

a compreensão da saúde como um direito de todos. 

 

Nestes termos, garantir o acesso da população à rede de serviços de 
saúde é função do Estado e das políticas que ele formula para viabilizá-lo. 
Em contrapartida, a utilização efetiva realizada pela população é função do 
confronto que se estabelece entre os recursos oferecidos e a demanda 
conformada (COHN et al., 2002, p. 68). 

 

Na realidade brasileira, face à oferta de uma rede de serviços de saúde 

insuficiente para uma demanda crescente e diversificada, o acesso tem sido 

considerado critério para a disponibilidade de serviços capazes de atender às 

necessidades de saúde das populações carentes (CONH et al., 2002).  
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2.2. MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE NO BRASIL 

 

 

 Como já exposto anteriormente, o setor saúde no Brasil esteve no centro da 

disputa entre os serviços públicos e privados, com predomínio deste último nos anos 

anteriores à década de 70. Ao término desse período emergiram diversos 

movimentos sociais em defesa da democratização política e no campo da saúde em 

defesa da saúde pública universal, gratuita, integral, articulados ao Movimento da 

Reforma Sanitária. O resultado exitoso desse movimento consubstanciou-se, ao 

menos no plano formal, na CF/88, quando a saúde passou a ser definida como 

direito de todos e dever do Estado.  

  Contudo, do processo de formalização à efetivação dos princípios do SUS 

inúmeros embates políticos foram travados, amplamente discutidos pela sociedade 

organizada nas várias instâncias colegiadas e deliberativas (Conselhos de Saúde, 

Conferências de Saúde, Comissão Intergestores Bipartite _CIB_ e Comissões 

Intergestores Tripartite _CIT_, dentre outros) e pela intelectualidade acadêmica. 

 Na perspectiva de Elias (1996), o debate dos anos 90 centrou-se em formas 

de reorganizar o setor da saúde, definindo as responsabilidades públicas e privadas 

no intuito de melhorar a oferta dos serviços, mas com pouca clareza acerca do 

financiamento (recursos necessários e fontes estáveis para o provimento). 

 Para o autor, sendo o sistema de saúde entendido como partes articuladas de 

um conjunto para atender às necessidades socialmente demandadas, o SUS até 

meados dos anos 90 é analisado como um  

 

[...] enunciado do discurso sobre o que deveria ser ou sobre aquilo que se 
pretende estruturar, portanto no domínio do campo das idéias, do que 
propriamente sobre aquilo que realmente é, dado que a atual forma de 
organização dos serviços de saúde no país encontra-se bem distante de 
merecer qualificação de sistema (ELIAS, 1996, p. 67). 
 
 

 Nesse sentido, os serviços de saúde possuem traços distintos, de acordo com 

seu caráter público ou privado. Os serviços de saúde públicos são caracterizados 

pela responsabilidade estatal em ofertar assistência em saúde em todos os níveis de 

atenção (básica, média e alta complexidade), de forma universal e gratuita, na 

esfera federal, estadual e municipal, e a população atendida tem sido a de renda 

média e baixa.  Todavia, os serviços de saúde privados caracterizam-se pelo 
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atendimento à população de maior renda, com capacidade de pagar pelos serviços 

utilizados, e a assistência está mais direcionada para a alta complexidade, que exige 

maior incremento tecnológico e financeiro (Figura 1). 

 

Figura 1 - Características dos serviços de saúde públicos e privados nos 
anos 90  
Fonte: Elias (1996). 

 

Com base na observância desse mix público/privado na prestação de 

serviços de saúde, até meados dos anos 90, Elias (1996, p. 68)32 é enfático em 

afirmar a existência de  

 

[...] um tipo de ‘Sistema’ segmentado na prestação da assistência e no 
acesso aos serviços, iníquo no atendimento das necessidades sociais, 
desprovido de qualquer tipo de controle público, desarticulado na prestação 
da assistência e indutor da separação entre as ações de saúde nos planos 
da atenção individual e coletiva. Nestes termos, este ‘Sistema’ configurado 
socialmente, isto é, reconhecido na prática da estruturação dos serviços, 
contraria em grande medida os preceitos constitucionais e legais, 
tradicionalmente geradores de direitos sociais nos países capitalistas 
centrais. Assim, as exigências para adoção de critérios da universalização, 
da igualdade no tratamento assistencial, da eqüidade e da participação na 

                                                 
32 Embora este estudo refira-se à década de 90, análises mais recentes demonstram que a realidade 
apontada por Elias (1996) permanece atual, quando Teixeira (2004b, p. 842) afirma que o grande 
desafio atual do SUS é “equacionar o dilema de investir na atenção básica, para atender demandas 
reprimidas e necessidades historicamente desprezadas, ao tempo em que se avança com a 
racionalização da rede assistencial de média e alta complexidade”. Para Viana (2004, p. 198), como 
conseqüência dessa realidade, os indivíduos inseridos no mercado formal de trabalho são 
impulsionados a proverem sua assistência médico-hospitalar, “tornando-se uma responsabilidade 
individual e efetivada via mercado”. No estudo realizado por Mendes (2001), sobre os grandes 
dilemas do SUS, ele afirma que embora o direito universal aos serviços públicos de saúde tenha sido 
uma conquista positiva para a população brasileira, os grandes beneficiários do SUS foram os pobres 
e indigentes, o que ele denomina de “inclusão por baixo”, e que mesmo assim os serviços ofertados 
não conseguiram acompanhar o crescimento vegetativo dessa população. No caso das demais 
camadas populacionais, houve uma “exclusão por cima” quando contingentes da classe média, 
média-alta e alta, bem como, parte da classe média-baixa migraram para o sistema de atenção 
médica supletiva, o que ocasiona no Brasil um sistema segmentado de serviços de saúde.  

Serviços Públicos Privados 
Esfera Federal, Estadual e Municipal Presente em todas as esferas 

 
População Renda média e baixa Renda mais elevada 

 
Acesso Universal e gratuito Pagamento direto ou indireto 

 
Prestação Governamental, Compra de 

serviços de terceiros 
 

Não-lucrativo (Filantrópicos e Bene- 
ficentes) e Lucrativo (medicina de grupo, 
cooperativas médicas, autogestão, 
seguro saúde, planos de saúde) 
 

Assistência Básica, Secundária e Terciária  Ênfase na terciária (alta complexidade) 
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implementação do Sistema de Saúde subsistem apenas no plano jurídico 
legal, e no caso brasileiro são concessões apenas retóricas, carecendo de 
efetividade, isto é, não são adotadas como direitos a nortearem o cotidiano 
das ações e da prestação de serviços de saúde (ELIAS, 1996, p. 68).  
 

 Tal efetividade conforme Paim (1999) foi limitada diante das dificuldades 

decorrentes do novo modelo de gestão da saúde pública preconizada pelo SUS, 

seja em razão do financiamento (definição de fontes, aprimoramento da forma de 

repasse, tetos financeiros), da organização (descentralização, conflitos internos no 

Ministério da Saúde entre a tradição ‘inampsiana’ e sanitarista), gestão 

(municipalização, regulação de planos de saúde, funcionamento de conferências e 

conselhos de saúde), e infra-estrutura.  

 Essas dificuldades suscitaram discussões acerca de modelos de atenção, 

condizentes com a realidade epidemiológica, social, cultural e ambiental. No que se 

refere aos modelos de atenção à saúde33, são definidos como  

 

[...] combinações tecnológicas estruturadas para o enfrentamento de 
problemas de saúde individuais e coletivos em determinados espaços-
populações, incluindo ações sobre o ambiente, grupos populacionais, 
equipamentos comunitários e usuários de serviços de saúde (PAIM, 1999, 
p. 477).  

 

 Segundo Paim (1999) e Teixeira (2003), na literatura corrente existem três 

concepções acerca de modelos de atenção à saúde, quais sejam: 1) noção mais 

genérica vinculada a documentos oficiais, a qual enfatiza a organização de serviços, 

a gestão e o planejamento; 2) noção mais ampla que a anterior, combina o aspecto 

técnico com o político, numa abordagem que envolve princípios éticos, jurídicos, 

organizacionais, clínicos, socioculturais, epidemiológicos e aspirações saudáveis; 3) 

dimensão técnica das práticas de saúde na organização da produção dos serviços, 

quer dizer, refere-se aos processos de trabalho e às tecnologias materiais e não-

materiais empregadas. 

 Numa perspectiva ampliada do conceito de modelos de atenção à saúde, 

Teixeira (2003) caracteriza-os como combinações de saberes e técnicas adotadas 

para resolver problemas e atender às necessidades de saúde individuais e coletivas. 

                                                 
33 Embora tenha um certo consenso sobre seu significado, há divergências sobre essa denominação 
entre os autores, podendo ser encontrada na literatura como modelo tecno-assistencial (CECÍLIO, 
1997), organização da atenção (ELIAS, 1996), modelo assistencial (PAIM, 1999), modelo de atenção 
à saúde (TEIXEIRA, 2003; MISOCZHY, 2002). Para facilitar a discussão, adotaremos o termo modelo 
de atenção à saúde.   
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Essa compreensão supera a classificação realizada por Paim (1999) e articula numa 

só conceituação, os aspectos gerenciais, organizacionais e técnico-assistencial. 

Através de uma breve retrospectiva sobre o desenvolvimento dos modelos de 

atenção à saúde no Brasil, Paim (2003) destaca as experiências da ‘polícia sanitária’ 

e das ‘campanhas sanitárias’ na Primeira República; da ‘educação sanitária’ no 

período subseqüente; do modelo médico-assistencial privatista vinculado à medicina 

previdenciária, nos anos 50 e 60; e dos ‘programas especiais’, da vigilância 

epidemiológica e sanitária nos anos 70. 

Já na década de 80 houve um embate por hegemonia entre dois modelos 

antagônicos e com forte vocalização, quais sejam: o modelo de atenção privatista e 

o modelo de atenção sanitarista. Sobre o primeiro, Paim (1999) afirma que embora 

seja consideravelmente prestigiado, não contempla a totalidade dos problemas e 

necessidades de saúde da população, voltado para a ‘demanda espontânea’, ou 

seja, “tende a atender os indivíduos que, na dependência do seu grau de 

conhecimento e/ou sofrimento, procuram por ‘livre iniciativa’ os serviços de saúde” 

(PAIM, 1999, p. 477).  

Portanto, os indivíduos e grupos populacionais que não percebem a 

existência de problemas de saúde e que não tenham práticas preventivas não são 

alcançados pelo modelo privatista, o qual reforça o hábito das pessoas de só 

procurarem assistência em saúde quando estão doentes. Nesse sentido, “é 

predominantemente curativo, tende a prejudicar o atendimento integral ao paciente e 

à comunidade e não se compromete com o impacto sobre o nível de saúde da 

população” (1999, p. 477). 

O modelo sanitarista, por sua vez, é marcado pelas campanhas sanitárias e 

pelos programas especiais, os quais têm um caráter mais temporário, centralizados 

e requerem grande mobilização de recursos. As campanhas sanitárias têm um 

cunho militar em razão da sua prática combativa das epidemias, do controle de 

agravos à saúde34 ou do esclarecimento e informação à população, sendo elas 

realizadas quando a rede de serviços não consegue resolver os problemas de saúde 

através dos programas e atividades usuais. Quanto aos programas especiais de 

saúde pública, têm caráter mais permanente, administração única e verticalização, 

                                                 
34 Agravo à saúde refere-se ao estado de saúde das pessoas, sendo mais abrangente que o termo 
doença, por enfocar a interferência de múltiplos determinantes. Disponível em: <http:// 
www.rafe.com.br/sql_enciclopedia/encic.asp?id=10618>. Acesso em: 08 ago. 2005. 



 

 

 

75 

gerando conflitos na ponta do sistema (centros de saúde, hospitais, laboratórios) 

devido à dificuldade de integração com outras atividades dos serviços de saúde 

(PAIM, 1999, p. 478). 

Face às dificuldades apresentadas nos modelos de atenção à saúde privatista 

e sanitarista, na década de 90 cresceu o debate acerca de ‘modelos alternativos’, 

conforme os princípios do SUS e as determinações sócio-políticas hegemônicas no 

período.  

Para Paim (1999), os modelos alternativos encontram-se em processo de 

implementação e difusão, visando a integralidade da atenção sobre os problemas de 

saúde, consoante com os princípios legais da saúde: acesso universal e igualitário 

às ações e serviços; rede regionalizada e hierarquizada; descentralização; 

participação social. Há, em suas intencionalidades, mudanças de paradigma na 

organização e funcionamento de instituições, superando a demanda espontânea do 

modelo privatista e as ações residuais do modelo sanitarista. Logo, a principal 

mudança seria o que o autor chama de “‘oferta organizada’ em função dos principais 

agravos e grupos populacionais prioritários (criança, mulher, idoso etc.)” (1999, p. 

478), reorientando a demanda mediante estudos epidemiológicos e necessidades de 

saúde. 

Tais modelos alternativos de atenção à saúde seriam as ações programáticas 

de saúde, a oferta organizada, a vigilância da saúde e a estratégia da saúde da 

família. Os modelos “ações programáticas e oferta organizada”, em linhas gerais, 

apresentam em sua lógica a racionalidade que combina organização da oferta 

através do planejamento, dados epidemiológicos, da racionalidade dos recursos, de 

objetivos definidos, de população específica, e participação dos segmentos sociais 

interessados. Nesse modelo, a territorialização, através dos distritos sanitários, visa 

organizar a rede de serviços em função de características epidemiológicas, via o 

princípio da regionalização e hierarquização, destacando-se procedimentos de 

referência e contra-referência, descentralizando os serviços mais simples e 

concentrando os mais complexos (1999, p. 482). 

Sobre o modelo da “vigilância da saúde”35,  

 

                                                 
35 Paim (2003) destaca que o termo ainda pode ser encontrado na literatura como vigilância em 
saúde e vigilância à saúde. 
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[...] este refere-se à abertura para a epidemiologia, tanto no que diz 
respeito à sua contribuição para a análise dos problemas de saúde, que 
transcenda a mera sistematização de indicadores gerais, quanto no âmbito 
do debate sobre planejamento e organização de sistemas e serviços; isto 
é, na reorganização das práticas de saúde (PAIM, 2003, p. 168). 
 
 

Quanto à “estratégia saúde da família” como modelo de atenção à saúde 

alternativo, Paim (1999, p. 485) afirma que ele não está ‘confinado’ na atenção 

primária à saúde, está presente também nos  

 

[...] níveis de atenção secundária e terciária na medida em que sua equipe, 
particularmente o médico e a enfermeira, pode responsabilizar-se pelo 
paciente e pelo apoio à sua família, acompanhando-o na atenção 
especializada, inclusive na assistência hospitalar. Haveria situações em 
que o médico de família, respeitados os preceitos éticos em relação aos 
seus colegas do hospital, discutiria procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos, além de proceder a visitas hospitalares durante a internação 
do seu paciente (1999, p. 485).  

 

Na década de 90, a estratégia saúde da família adquire status de modelo de 

atenção à saúde hegemônico, voltada para as necessidades de saúde, fortalecendo 

a reorientação do sistema de saúde, na medida em que se aproxima dos processos 

de distritalização36 e do modelo de vigilância da saúde, bem como, favorece a 

ampliação da descentralização das ações e serviços de saúde. 

Nesse sentido, enquanto componentes da estratégia saúde da família, o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa de Saúde da 

Família (PSF) são criados em meados da década de 90, no intuito de reorganizar a 

atenção primária de saúde, para   

 

[...] romper com o modelo de assistência individual, fragmentada, curativa e 
hospitalocêntrica e implantar a Atenção Integral à Saúde, através da 
articulação de todas as ações e do cumprimentos do preceitos 
constitucionais e da legislação do SUS (BRASIL, 1996, sem paginação).  

 

Segundo o relatório da X Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em 

1996, o PACS e o PSF devem ser implementados pelas Secretarias Municipais de 

Saúde de forma articulada  

[...] ao Sistema Municipal de Saúde, garantindo a Atenção Integral à Saúde 
e o acesso de todos os usuários aos Serviços de Saúde que necessitarem, 

                                                 
36 Segundo Paim (1999, p. 494-5), significa “um processo político-organizativo de reorientação do 
sistema de saúde, com ênfase no nível local, capaz de facilitar a implantação e o desenvolvimento de 
modelos assistenciais alternativos como base para a construção do SUS”. 
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bem como somar esforços com entidades da sociedade civil que 
desenvolvem programas similares (BRASIL, 1996, sem paginação).  

 
Assim, ratificando as deliberações da X CNS, o PACS e o PSF são apontados 

pelo texto da Norma Operacional Básica (NOB)-SUS 01/96 como modelos de 

atenção à saúde, fortemente induzidos pelo governo federal, através de incentivos 

financeiros (Piso Assistencial Básico _ PAB), que aumentam progressivamente 

conforme a cobertura populacional alcançada pelos programas (LEVCOVITZ et al., 

2001). Nesse sentido, consideramos relevante a discussão sobre o papel das NOBs 

na implementação da política nacional de saúde, como veremos no subcapítulo 

seguinte.  

 

 

2.3. A POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL E AS NORMAS OPERACIONAIS 

BÁSICAS NOS ANOS 1990: NEGAÇÃO OU EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 

  

 

No entendimento de Escorel (1998), o momento de constituição das bases 

jurídico-legais (passada a CF/88 e aprovada a LOS), configura o movimento da 

proposta da Reforma Sanitária como eminentemente tático-operacional, 

encontrando dificuldades institucionais para a implantação da proposta, face à 

prática cotidiana dos profissionais de saúde e à tendência neoliberal do governo 

federal. 

Para Noronha & Levcovitz (1994, p. 106), ao fazer uma análise sobre a 

herança da década de 80, o principal legado da reforma sanitária e, por conseguinte, 

da CF/88, foi o direito à saúde e sua base jurídico-legal universalista, igualitária e 

solidarista. Contudo, o autor chama a atenção para “os inúmeros recuos no 

processo de construção real do novo sistema de saúde brasileiro [SUS], em especial 

quanto aos aspectos fundamentais do financiamento, do desenho organizacional e 

da prestação direta de serviços à população”.  

Stotz (2003, p. 31) diz que, em meio à garantia do direito à saúde, foram 

impostos ao financiamento público, mecanismos de racionamento orçamentário, o 

que trouxe como conseqüência para o sistema de saúde, a seletividade do 

atendimento, em razão das dificuldades de acesso e da baixa qualidade dos 
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serviços, impulsionando a “auto-exclusão” das classes médias e de segmentos 

importantes dos trabalhadores urbanos, fato que Faveret Filho & Oliveira (1990) 

denominam como universalização excludente. 

Desta maneira, esses autores, bem como Simionatto (1997), são categóricos 

ao afirmarem que a universalização da saúde no Brasil, dada em paralelo a 

mecanismos de racionamento, não inclui efetivamente todos os segmentos sociais 

no atendimento público de saúde, atingindo a clientela mais carente ou resistente 

aos mecanismos de racionamento. Logo, com  

 

[...] esta caracterização específica do processo de universalização, ou seja, 
excluindo para o subsistema privado os segmentos médios em diante, 
abre-se um espaço para que o Estado se capacite a atender mais 
eficientemente os setores sociais que continuaram possuindo no 
subsistema público o seu referencial básico de assistência (FAVERET 
FILHO & OLIVEIRA, 1990, p. 155). 

 

Estes autores consideram a universalização do direito à saúde eficiente 

quando levamos em consideração a oferta potencial de serviços aos segmentos de 

menor poder aquisitivo, todavia, é ineficiente quando analisada sob a perspectiva da 

formulação sanitarista, plena e sem distinção social. 

Assim, a universalização excludente que se processa na política de saúde 

brasileira é reflexo de determinações macroestruturais, afirmando Mota (2000a, p. 

141) que  

 

É evidente que a expansão seletiva da seguridade está diretamente 
relacionada com o modelo econômico e político adotado após 1964 e com 
o conseqüente crescimento do processo de assalariamento urbano-
industrial no Brasil. No entanto, essa maior abrangência não alterou o 
padrão de seletividade que sempre esteve presente nas políticas sociais 
brasileiras, determinado pela formalização do emprego.  

 
 

Já Telles (1999, p.187), ao analisar as implicações do neoliberalismo na 

garantia dos direitos, afirma que 

 

A recusa de direitos que nem chegaram a se efetivar [...] significa também 
a erosão das mediações políticas entre o mundo social e as esferas 
públicas, de tal modo que estas se descaracterizam como esferas de 
explicitação de conflitos e dissenso, de representação e negociação; é por 
via dessa destituição e dessa erosão, dos direitos e das esferas de 
representação, que se ergue esse consenso que parece hoje inabalável, de 
que o mercado é o único e exclusivo princípio estruturador da sociedade e 
da política, que diante de seus imperativos não há nada a fazer a não ser a 
administração técnica de suas exigências. 
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           É com base nesse discurso técnico-burocrático que o SUS tem sido 

implementado na década de 90, descaracterizado politicamente, seguindo um 

caminho distinto daquele proposto pelo movimento da reforma sanitária, sendo  

 

[...] freado, por motivos múltiplos, sem que se ataque ou se aceite a 
maneira como essa multiplicidade se organiza. Convém que se reforce que 
a necessidade de categorizar, purificar, estabelecer normas fechadas até 
em suas aberturas, a sanha estruturante e conseqüentemente 
cristalizadora, pode ser um dos elementos que emperram um pensamento 
administrativo mais eficiente para o SUS (SILVA & WAISSMANN, 2005, p. 
242). 
 
 

 Rodriguez Neto (2003, p. 139), com base no seu estudo sobre a saúde na 

CF/88 e o SUS constituído, afirma que no “Brasil, pode-se sim dizer que o SUS foi e 

está sendo comprometido pela política neoliberal, mas na perspectiva do seu brutal 

desfinanciamento, como conseqüência das políticas de ajuste fiscal e do 

monetarismo vigente”. 

Foi em meio a essa realidade que as Leis 8.080/90 e 8.142/90 foram 

aprovadas, aprofundando a legalização do SUS, sob forte influência da política do 

governo Collor, de corte neoliberal, que dentre outras características inaugurou, em 

1991, o que Noronha & Levcovitz (1994) chamam de “expressivo pacote regulador 

do novo SUS”. A descentralização, segundo as orientações do governo Collor, 

restringe-se à municipalização, sendo o espaço de atuação dos estados 

sensivelmente diminuído, em favor de um relacionamento mais direto entre governo 

federal e municípios, o que criou as condições para normas e rotinas consolidadas 

na Norma Operacional Básica (NOB) - SUS 01/91,  

 

[...] centradas num padrão único de alocação de recursos para unidades 
assistenciais públicas e privadas e no surgimento da figura da 
‘municipalização federal’, isto é, no estabelecimento de relações conveniais 
diretas entre a União e os municípios, sem interferência técnica ou política 
dos estados, desarticulando completamente a função gestora deste nível 
de governo. A concepção de rede de serviços, hierarquizada e 
regionalizada, articulando as unidades públicas com as privadas 
complementares, é assim sepultada em favor de uma descentralização 
dogmática e acriticamente operacionalizada. O instrumental da 
programação integrada é completamente abandonado, passando a 
alocação de recursos financeiros a subordinar-se exclusivamente a critérios 
de produção de serviços pelas unidades assistenciais isoladamente, aos 
convênios para obras e investimentos arbitrariamente deliberados e aos 
cada vez mais estreitos limites das disponibilidades orçamentário-
financeiras grandemente decrescentes do Ministério da Saúde (NORONHA 
& LEVCOVITZ, 1994, p. 107).  
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 Para Carvalho (2001), a elaboração de normas operacionais era uma prática 

utilizada pelo MPAS e, em especial, pelo INAMPS. Foi nessa instituição que a NOB-

SUS 01/91 nasceu para consolidar o que vinha sendo implantado até o momento, no 

intuito de regular o financiamento da atividade ambulatorial e da sua nova 

sistemática de cobertura; planejamento das ações: acompanhamento, controle e 

avaliação da execução (conselhos de saúde, fundos de saúde, consórcios 

administrativos intermunicipais, relatórios de gestão, programação e orçamento da 

saúde, planos e prestação de contas dos fundos de saúde); e disposições 

transitórias sobre repasse por convênios e por habitantes. 

 Se representou um avanço para os entusiastas, para Carvalho (2001) a NOB-

SUS 01/91 é uma reedição daquilo que já fora preconizado pelas Leis N° 8.080/90 e 

8.142/90, apontando para a ilegalidade, justificando tal argumento mediante, 

principalmente, as seguintes questões: não havia o reconhecimento legal do 

INAMPS como órgão autorizado para normatizar o SUS, devendo ser esta uma 

atribuição do MS; o sistema de pagamento por produção feria o critério 

populacional37, o que provocava a individualização do repasse de recursos 

baseados em ações e procedimentos sem visão global da necessidade, além do que 

estimula ainda mais a desigualdade entre estados e municípios que têm maior oferta 

de serviços38, visto que, se produzem mais ganham mais; o repasse de recursos do 

MS-INAMPS era feito através de mecanismo contratual, o que implicava em “acordo 

de vontades” entre o conveniente e o conveniado, logo, não havendo vontade, não 

havia repasse; omissão da vigilância sanitária e epidemiológica, o que compromete 

a integralidade das ações de saúde; falta de definição de normas sobre o plano de 

investimentos; na NOB-SUS 01/91 só estão explícitos os recursos do INAMPS, 

omitindo citações acerca dos recursos orçamentários administrados diretamente 

pelo MS. 

 Diante de todos esses impasses, ainda na gestão de Collor, em 1992 a NOB-

SUS 01/91 é reeditada, resultando na NOB-SUS 01/92, cuja peculiaridade é a 

                                                 
37 De acordo com o art. 35, parágrafo 1º, da Lei Nº 8.080/90, “Metade dos recursos destinados a 
Estados e Municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, 
independentemente de qualquer procedimento prévio” (BRASIL, 2001c, p. 31), ratificado 
posteriormente pela Lei Nº 8.142, em seu art. 3º, parágrafo 1º, quando afirma que os recursos 
destinados ao financiamento da cobertura das ações e serviços deverão ocorrer conforme os critérios 
estabelecidos no referido art.35 da Lei 8.080/90. 
38 Essa lógica de adotar como critério de repasse de recursos a produção dos serviços reeditou 
antigos procedimentos favorecedores da corrupção, bem como, beneficiava a rede privada de 
serviços de saúde, onde estava a maior oferta (GERSCHMAN, 1995, p. 138-9). 
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adoção do critério populacional para repasse dos recursos e o repasse automático 

dos mesmos aos municípios em conformidade com as exigências constitucionais. No 

plano efetivo, os recursos continuaram com as mesmas dificuldades para serem 

repassados aos Estados e Municípios, devido à resistência do MS à 

descentralização e às denúncias de corrupção veiculadas na mídia. 

 Ao analisar a operacionalidade do SUS, Gerschman (1995, p. 139) afirma que 

 

[...] se considerarmos a capacidade de contar com recursos a única 
maneira de operacionalizar o sistema, resulta evidente que o esforço das 
forças em prol da Reforma Sanitária se localizou mais no terreno da 
formulação e da definição constitucional-legal – no qual as forças 
reformistas concentraram a luta. Mas houve certo descaso em termos da 
factibilidade de implementação, considerando-se as restrições 
orçamentárias impostas pela crise econômica – inflação, crescimento de 
economia marginal, desemprego, dívida externa etc. –, à qual se somou o 
desenvolvimento do governo na área social. Os avanços indiscutíveis 
alcançados no plano jurídico não foram acompanhados de um esforço de 
avaliação e de intervenção perante as dificuldades de financiamento do 
sistema que foram se apresentando com a implementação da Reforma 
num governo ainda por cima hostil ao projeto (1995, p. 139).   

 

 
 Desse modo, o duplo movimento apontado por Mota (2000a) na sua leitura 

sobre as configurações do capital, se materializa na política de saúde brasileira, 

visto que ela não está isolada das determinações conjunturais. Essa materialidade é 

expressa pelos obstáculos colocados pelo governo, diga-se de passagem, de corte 

neoliberal, às forças reformistas, no sentido de beneficiar os setores privados e 

desmontar a política de saúde. Gerschman (1995) chama a atenção ao poder de 

pressão dos sujeitos coletivos da Reforma Sanitária frente a esses obstáculos, que 

nesse duplo movimento ora avançava ora recuava.  

 Em meio às indefinições da política de saúde sobre a efetivação da 

municipalização, preocupações maiores inquietavam o país ao término de 1992, 

como a instabilidade política fortalecida pelas freqüentes denúncias de corrupção na 

gestão do então presidente Collor, fortalecendo o movimento “Fora Collor” pelo 

impeachment, o que contribuiu para sua renúncia. Gerschman (1995) indica que, 

com a posse de Itamar Franco (1992-1995) como novo presidente, não somente no 

campo da política de saúde, houve uma ausência de definições articuladas para o 

aprofundamento da democratização, redistribuição de renda e justiça social, no 

intuito de evitar enfrentamentos entre interesses conflitantes, sem uma 

direcionalidade política evidente. 
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 Em consonância com essa postura, o novo ministro da saúde39, embora não 

tivesse um direcionamento explícito para a implementação da Reforma, como 

assinala a autora, apresentava uma afinidade com a questão reformista, o que 

resultou numa intencionalidade e vontade política para aprofundar o processo de 

municipalização. 

 Desse modo, convida os participantes do Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (CONASEMS) para ajudar na nova administração, havendo 

nesse momento uma abertura política para o aprofundamento do debate sobre a 

municipalização, com a criação do Grupo Especial de Descentralização (GED), 

redundando na IX Conferência Nacional de Saúde, em 1992, cujo tema central foi 

“Sistema Único de Saúde: a municipalização é o caminho”. 

 Além de contar com ampla participação popular de delegados dos três níveis 

de esfera, dentre representantes de entidades de saúde, categorias profissionais, 

intensa presença de Secretários Municipais, movimentos populares, essa 

conferência teve como ponto chave o debate sobre o financiamento (com forte 

pressão contra o pagamento por serviços), a gestão e o controle social do SUS, com 

fortes críticas ao modelo verticalizado das normas operacionais, propondo maior 

autonomia dos municípios. 

 A municipalização tornou-se, então, o novo locus de atuação reformista, 

quando o debate foi aberto sobre a indefinição das atribuições dos estados e do 

nível nacional na implantação do SUS, o que conduziu a municipalização à 

fragmentação da política. Segundo Levcovitz et al. (2001), o diagnóstico traçado 

durante essa conferência indicava que a municipalização estava ocorrendo de forma 

incipiente, em razão da falta de clareza sobre os mecanismos de transferência de 

recursos financeiros federais necessários para o custeio do sistema de saúde local.  

 Atento a essas dificuldades40, o GED elaborou o documento “Municipalização 

das ações e serviços de saúde: a ousadia de cumprir e fazer cumprir as leis”, o qual 

seria usado como apoio para a organização de uma nova norma operacional, a 

NOB-SUS 01/93 (CARVALHO, 2001), aprovada pela Portaria N.º 545, de 

20/05/1993, para regulamentar o processo de descentralização da gestão dos 

serviços e ações no âmbito do SUS. 

                                                 
39 Jamil Haddad ocupou o cargo de Ministro da Saúde, durante alguns meses do no ano de 1992. 
40 Nesse contexto, o novo Ministro da Saúde era Saulo Pinto Moreira, o qual ocupou o cargo durante 
o período entre 08/10/1992 e 18/08/1993. Disponível em: <http://dtr2001.saude.gov.br/bvs 
/popup/estrutura/ministros/galeria.html>. Acesso em 19 ago. 2005. 
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 De acordo com a análise de Carvalho (2001), essa norma fortaleceu aspectos 

positivos para a descentralização do SUS, como a efetivação da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT)41, reivindicada pelos estados e municípios, para 

operacionalizar a pactuação, negociação, articulação e integração, mas sem muito 

empenho por parte do MS. Além de ratificar a CIT, estabelece a Comissão 

Instergetores Bipartite (CIB), com a mesma finalidade da anterior, composta 

paritariamente por dirigentes da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e 

representantes das Secretarias Municipais de Saúde do Estado (BRASIL, 2003a), 

para discussão de questões locais. 

 No caso da assistência à saúde, a descentralização operacionalizou-se pela 

hierarquização da gestão conforme tipos de habilitação, para os municípios a gestão 

incipiente, a parcial e a semiplena, e para Estados a gestão parcial e semiplena, no 

intuito de facilitar a municipalização dos serviços conforme a capacidade de 

programação, controle e avaliação. Apesar de não estar explícito no texto da NOB-

SUS 01/93, para Carvalho (2001), passada essa transição, a finalidade máxima era 

introduzir a gestão plena do sistema nos municípios. 

 Sobre o financiamento, permanece o critério de pagamento conforme a 

produção das unidades prestadoras de serviços nos estados e municípios 

apresentada nos Sistemas de Informações Ambulatoriais (SIA-SUS) e Hospitalares 

(SIH-SUS), embora tenha avançado quanto aos “mecanismos de transferência 

‘fundo a fundo’ nos municípios em condição de gestão semiplena [...]” (LEVCOVITZ 

et al., 2001).   

 Ao atribuir aos municípios relativa autonomia na gestão dos serviços e 

recursos, os estados se sentiram desprestigiados (CARVALHO, 2001) e, assim, 

custaram  

 

[...] a cumprir sua parte, principalmente, na formação de Conselhos, 
Fundos e na organização das Comissões Intergestores Bipartites. A gestão 
transicional parcial não aconteceu, pois dependia de procedimentos 
estaduais que não ocorreram. Quando o próprio Ministério da Saúde 
conseguiu disponibilidade de recursos, os estados não tinham feito sua 
parte no cálculo dos recursos devidos a cada município (CARVALHO, 
2001, p. 440).   

 

                                                 
41 Criada nas NOBs/91 e 92, como foro de negociação e deliberação sobre o gerenciamento da 
descentralização do SUS, composto por representantes do Ministério da Saúde, do Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do CONASEMS, paritariamente.  
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 Essa disputa de interesses entre municípios e Estados e entre estes e o MS 

confirma-se através dos dados apresentados pelo estudo de Levcovitz et al. (2001), 

afirmando que, enquanto 13742 municípios brasileiros com gestão semiplena em 

dezembro de 199643 estavam recebendo recursos “fundo a fundo”, nesse mesmo 

período não havia nenhum estado. Para os autores, a baixa adesão dos estados 

também ocorreu face à conjuntura financeira adversa do setor saúde, não havendo 

disponibilidade de recursos suficientes para regularizar os repasses para as 

condições de gestão parcial nos municípios e gestão semiplena nos estados. 

 Por fim, a avaliação de Levcovitz et al. (2001, p. 278) acerca da NOB-SUS 

01/93 é de que ela “representou um avanço significativo ao implementar, de fato 

pela primeira vez na política de saúde, as transferências ‘fundo a fundo’ dos 

recursos federais, como preconizado pela [...] LOS 8.080, de 1990”, radicalizando a 

relação direta entre o nível federal e o municipal. Também chama a atenção para o 

papel da CIB nesse processo transitório de gestão, enquanto instância deliberativa 

para a habilitação e definição de tetos financeiros dos municípios, fiscalizando e 

controlando o poder nos estados e municípios. Quanto aos estados, a norma não 

indicou soluções acerca das novas funções no sistema de saúde, “nem definiu e 

garantiu os recursos e instrumentos necessários à sua implementação”. 

 Todo esse processo de fortalecimento da saúde pública brasileira exposto até 

o momento, ocorreu em meio às disputas particularistas, a exemplo da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), Associação Brasileira de Fármacos 

(ABIFARMA), o Sindicato de Fármacos (SINDIFARMA), representações de 

instituições de saúde privada e políticos conservadores44, os quais criticaram, 

pressionaram e no caso destes últimos emperraram o processo de municipalização 

como vinha ocorrendo. 

                                                 
42 Esse número equivale a 2,75% do total aproximado de 5.000 municípios brasileiros no ano de 
1996. Esses municípios só puderam se habilitar na gestão semiplena após o decreto nº 1.232 
(30/08/1994), o qual regulamentou a transferência automática de recursos federais. 
43 É pertinente destacar que a adesão dos municípios e Estados às normas necessárias para o 
repasse dos recursos “fundo a fundo” ocorreu com a NOB-SUS 01/96, publicada em novembro de 
1996, e posta em vigência a partir de 1998, quando se expande substancialmente a adesão à gestão 
semiplena de saúde.  
44 Carvalho (2001) relata que em 1994 foi elaborado um anteprojeto discutido pela equipe técnica do 
MS e pela CIT sobre o aprofundamento da transferência de recursos fundo a fundo, baseado não na 
produção de serviços, mas de acordo com quociente populacional. Ao chegar ao Ministério da 
Fazenda, gerido por Fernando Henrique Cardoso, para se discutir o aporte de recursos, o projeto não 
foi aprovado. 
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 Durante a execução dessa norma, um fato significativo para a política de 

saúde brasileira e para os defensores da Reforma Sanitária foi a extinção do 

INAMPS, em 29/07/1993, pela Lei n.º 8 685.  Se de um lado representou um avanço 

quanto à redução do financiamento dos serviços prestados por instituições de saúde 

privada, rompeu com o paralelismo da assistência à saúde e fortaleceu um sistema 

único de saúde, por outro lado 

 

[...] havia quem suspeitasse, entre forças reformistas, ser a medida apenas 
mais um engodo da proposta neoliberal, abraçada pelo governo como um 
todo, que ocultaria a insuficiência dos gastos públicos destinados à saúde e 
o enxugamento da máquina estatal, transferindo a corrupção e o 
clientelismo para outro lugar institucional (GERSCHMAN, 1995, p. 148). 

 

 Retomando a discussão sobre as normas, vimos que a NOB-SUS 01/93 

representou um avanço na descentralização da saúde, porém apresentava 

restrições sobre a definição do papel dos estados nesse processo e sobre o 

financiamento (recursos e instrumentos) para a implementação do SUS. 

 A realização da X Conferência Nacional de Saúde, em setembro de 1996, 

com o tema “SUS: Construindo um Novo Modelo de Atenção à Saúde para a 

Qualidade de Vida”, contribuiu significativamente para o debate sobre gestão e 

organização dos serviços de saúde. Logo, esta conferência foi determinante na 

discussão da proposta em elaboração, a NOB-SUS 01/96, e para a incorporação 

nesta norma de temas até então não abordados nas anteriores, a exemplo, de 

modelo de atenção à saúde. 

 Para Barros (1996, p. 14), esse momento constitutivo do SUS preconiza  

 

A organização da oferta de serviços de saúde à população, mediante 
programação regionalizada baseada em análise de necessidades e 
exigências do perfil epidemiológico, com a crescente articulação das ações 
de natureza preventiva e curativa e a complementaridade entre os diversos 
níveis de complexidade de atenção na rede de serviços, por meio de um 
processo decisório democratizado e sob controle dos atores sociais 
relevantes (BARROS, 1996, p. 14). 

 

 Nesse sentido, em 05 de novembro de 1996, portaria nº 2.202, a NOB-SUS 

01/96 foi aprovada, após doze meses de discussão45, para atender às necessidades 

dos diferentes níveis de gestores do SUS, embora atribuía ao poder municipal a 

                                                 
45 Participaram da discussão e da elaboração da NOB-SUS 01/96 segmentos da sociedade, 
CONASS, CONASEMS, Conselho Nacional de Saúde (CNS) e CIT. 
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plena responsabilidade do sistema de saúde e aos poderes estadual e federal a co-

responsabilidade na ausência da função municipal, ratifica os princípios do SUS, 

consoante às bases legais da CF/88, LOS 8.080/90 e 8.142/90, NOB-SUS 01/91 

01/93. Sua finalidade principal é “promover e consolidar o pleno exercício, por parte 

do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à 

saúde dos seus munícipes [...], com a conseqüente redefinição das 

responsabilidades dos Estados, Distrito Federal e da União, avançando na 

consolidação dos princípios do SUS” (BRASIL, 2001d, p. 38). 

 Segundo o texto dessa norma, uma inovação em relação às anteriores é 

quanto reordenação do modelo de atenção à saúde46, a qual redefine os papéis de 

cada esfera de governo para garantir a referência, cabendo aos municípios a 

responsabilidade pela gestão e execução direta da atenção básica de saúde; “os 

instrumentos gerenciais para que municípios e estados superem o papel exclusivo 

de prestadores de serviços e assumam seus respectivos papéis de gestores do 

SUS” (BRASIL, 2001b, p. 41); os mecanismos e fluxos de financiamento, reduzindo 

a transferência por produção de serviços e aumentando a participação percentual da 

transferência “fundo a fundo” (automática)47 por critérios populacionais; o 

planejamento como prioridade para acompanhamento, controle e avaliação do SUS, 

para eficiência48 e eficácia49 gerenciais, com enfoque para a qualidade; os vínculos 

dos serviços com usuários, em especial no contexto da família e da comunidade, 

para viabilizar a participação e o controle social; e fortalece a gestão do SUS 

compartilhada entre as esferas municipais50, estaduais51 e federal52, via CIT e CIB, 

como espaços de negociação e pactuação da gestão (LEVCOVITZ et al., 2001). 

                                                 
46 A atenção à saúde envolve “todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos os 
níveis de governo, para atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais” (BRASIL, 
2001d, p. 41), compreendendo: a assistência domiciliar, ambulatorial e hospitalar ao indivíduo ou à 
coletividade; as intervenções ambientais _ condições sanitárias nos ambientes de vida e trabalho, 
controle de vetores/hospedeiros, saneamento; as políticas externas ao setor saúde _ emprego, 
habitação, educação, lazer, alimentos, etc. 
47

 Sobre os tetos para as transferências regulares automáticas e para a remuneração por serviços, 
ver a NOB-SUS 01/96.  
48 O conceito de eficiência está relacionado à noção de ótimo, quer dizer, “às quantidades físicas 
mínimas de recursos requeridos para gerar uma certa quantidade de produto” (COHEN & FRANCO, 
1993, p. 104). 
49 Segundo Cohen & Franco (1993, p. 103), por eficácia entende-se o grau em que são alcançados os 
objetivos de projeto/programa. 
50 Sobre a gestão municipal do sistema de saúde ver a NOB-SUS 01/96. 
51 Sobre as funções na esfera estadual ver Brasil (2001d). 
52 Sobre a gestão do SUS no âmbito federal ver Brasil (2001d). 
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  Levcovitz et al. (2001) afirmam que a partir da análise sobre a implementação 

da NOB-SUS 01/96 pode-se dizer que houve avanços no processo de 

descentralização da saúde, assim como, problemas e distorções que implicaram em 

novos desafios ao SUS. 

 No quesito habilitação53 dos 5.506 municípios brasileiros, em dezembro de 

2000, 99% se enquadrava em alguma forma de gestão, sendo que 90,5% (4.983) na 

Plena da Atenção Básica e 9,5% (523) na Plena do Sistema Municipal (com maior 

concentração nas regiões sudeste e norte), quando os municípios passam a receber 

os recursos financeiros diretamente do Ministério da Saúde, “fundo a fundo”54. 

Segundo Levcovitz et al. (2001), esse número reduzido de habilitação em GPSM 

pode ser atribuído a dificuldades político-institucionais e/ou a modelos mais 

centralizados de gestão estadual, havendo maior facilidade para esse tipo de 

habilitação nas capitais55 por serem maiores e apresentarem maior capacidade de 

oferta de serviços de saúde. Quanto aos Estados, o processo de mudança de 

gestão foi mais lento e irregular que nos municípios, estando em dezembro de 2000, 

04 estados em Gestão Avançada do Sistema Estadual e 04 em Gestão Plena do 

Sistema Estadual, quer dizer, dentre os 26 estados, apenas 08 se habilitaram em 

algum tipo de gestão.  

 A divisão de responsabilidades entre estados e municípios, para Levcovitz et 

al. (2001, p. 285), apresenta dificuldades face à opacidade da definição da atenção 

básica e de sua relação com o restante dos serviços localizados no território, bem 

como, face à indefinição de “quais seriam as condições favoráveis ao fortalecimento 

do comando único” nos municípios, o que permitiu diversos arranjos de atribuições e 

                                                 
53 Segundo Levcovitz et al. (2001, p. 280), a maioria das habilitações municipais ocorreu em 1998, 
contudo, não expõem as razões para tal. No entendimento de Carvalho (2001), com as indefinições 
da NOB-SUS 01/96 surgiram algumas portarias complementares, a exemplo da Portaria Nº 1.886, de 
18/12/1997, a qual reconhece o PSF e o PACS como estratégias importantes para o aprimoramento e 
a consolidação do SUS, a partir da reorientação da assistência ambulatorial e domiciliar, definindo o 
papel de cada gestor na implementação desses programas, apontando as diretrizes, 
responsabilidades e prerrogativas organizacionais. Nesse sentido, acredita-se que essa tenha sido a 
razão do aumento de habilitações dos municípios em 1998.                                                                                                                                                                                             
54 As transferências “fundo a fundo” (em dezembro de 2000) correspondiam a 60% dos repasses 
financeiros destinados à assistência à saúde pelo Ministério da Saúde, sendo maior parte para os 
municípios (LEVCOVITZ et al., 2001, p. 284).   
55 Até dezembro de 2000, das 26 capitais brasileiras 17 estavam habilitadas na GPSM (LEVCOVITZ 
et al., 2001, p. 280). Segundo dados do Ministério da Saúde, referentes a março de 2006, dos 5.564 
municípios brasileiros, 428 encontram-se habilitados na GPSM em conformidade com a NOB-SUS 
01/96, e apenas 254 na GPSM em conformidade com a NOAS-SUS 01/02. Disponível em: 
<http://dtr2001.saude.gov.br/dad/habilitacoes/Hab_Mensais.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2006.   
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atuações “do gestor municipal sobre os serviços situados em seu município”, dentre 

outras situações. 

 A tentativa de induzir a mudança do modelo de atenção à saúde, através de 

incentivos à implementação do PSF e do PACS não ocorreu como previsto na NOB-

SUS 01/96, em face de algumas indefinições desta norma, o que contribui para a 

aprovação das Portarias Nº 1.886, 18 dez. 1997, e Nº 3.925, 13 de nov. de 1998, a 

primeira com incentivos mais diretos à implementação do Programa Saúde da 

Família (PSF) e do Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS), e a 

segunda, voltada mais para especificar a atenção básica, através do “Manual para a 

Organização da Atenção Básica”, definindo o conceito de atenção básica (ações, 

impacto esperado, indicadores, cálculo), quais as responsabilidades dos municípios 

habilitados quanto à atenção básica, estratégias para a operacionalização e 

gerência do piso da atenção básica (BRASIL, 2001f). 

 Tendo em vista que a NOB-SUS 01/96 foi resultado de um debate coletivo e 

consenso entre interesses antagônicos, na avaliação de Carvalho (2001), essas 

portarias representam a volta do princípio totalitário do MS, ao decidir sozinho e não 

reconhecer as instâncias colegiadas (CIT e Conselho Nacional de Saúde), o que 

trouxe conseqüências graves para o processo de descentralização da saúde, como 

o caso do financiamento.  

 Sobre essa questão, o autor considera um erro o MS achar que “os recursos 

da seguridade social são exclusivamente da União e que ao repassá-los, em parte, 

para os municípios e estados já estará cumprindo com sua obrigação” (2001, p. 

443); a substituição de fontes praticadas em 1997 com o adendo da CPMF; a 

“transferência a estados e municípios da responsabilidade de financiar cada vez 

mais sozinhos a saúde, com intensa divulgação pela mídia de que a União já faz sua 

parte”; e por fim, “o PAB (...) esconde em seus valores o engodo maior de se dizer 

que agora sim estão sendo financiadas as ações básicas, quando em 1996 os 

valores do PAB eram da ordem de 12 reais por habitante/ano; o PAB é implantado 

em fevereiro de 1998 ao valor de apenas 10 reais” (CARVALHO, 2001, p. 443). 

  Ao analisar todo processo de elaboração e implementação das NOBs na 

década de 90, Levcovitz et al.  (2001) consideram que essas normas foram positivas 

para a descentralização da política de saúde em direção à municipalização da 

gestão e à definição de responsabilidades de cada esfera de governo, pois ocorre 
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um continuum entre elas, como “mecanismos facilitadores e indutores” de mudanças 

político-administrativas e operacionais.  

 Outro aspecto positivo foi à participação ativa de setores diversos da 

sociedade em instâncias colegiadas, que ao longo dos anos firmaram-se como 

espaços de deliberações acerca da política de saúde, as CIBs, a CIT e os 

Conselhos de Saúde. Essa legitimidade desses espaços está marcada nas NOBs e 

na sua história, não sendo por acaso o aumento de tempo de formulação de uma 

para a outra (LEVCOVITZ et al., 2001; VIANA et al.,   2002). 

 Especificamente sobre a NOB-SUS 01/96, logo, tecem considerações à parte. 

O PAB permitiu a ampliação expressiva das transferências regulares e automáticas 

(fundo a fundo) à maioria dos municípios no ano de 2000, o que favoreceu o 

rompimento da “modalidade de ‘pós-pagamento’ vinculada à produção, tornando-se 

uma modalidade de ‘pré-pagamento’ para a remuneração dos serviços de atenção e 

representando, portanto, uma verdadeira ‘inovação’ para o modelo de financiamento 

federal na saúde” (LEVCOVITZ et al., 2001, p. 288). 

 Por fim, avaliam ainda que essa norma contribuiu com a garantia do direito ao 

acesso à assistência integral nos municípios, induziu negociações entre gestores, 

estimulou a regionalização e a hierarquização do sistema de serviços estadual, e 

conduziu a mudança de modelo de atenção à saúde através do PSF e do PACS, o 

que implicou em “ampliação da cobertura assistencial e à adoção de práticas 

inovadoras, mesmo naqueles com uma ampla rede assistencial básica já 

constituída” (2001, p. 289). 

 Contudo, ressaltam a forma verticalizada dessa mudança de modelo da 

atenção à saúde, opinião compartilhada por Carvalho (2001, p. 443), quando este 

afirma que  

 

[...] a normatização do programa fecha a possibilidade de regulamentação 
dos similares PACS/PSF (questão prevista na NOB-96) uma vez que define 
inclusive a composição das equipes (PSF) e detalha o que deve ser 
considerado para efeito de remuneração, ou seja, a remuneração está 
condicionada à adoção desse modelo (CARVALHO, 2001, p. 443). 

 

 O desfecho do processo de normalização da política de saúde consubstancia-

se com a Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS), Portaria Nº 95 
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de 26 janeiro de 2001, sancionada pelo então Ministro da Saúde José Serra56. Visou 

dar continuidade à descentralização e organização do SUS, voltada para a 

ampliação das responsabilidades dos municípios com a atenção básica, para o 

fortalecimento da capacidade de gestão e atualização dos critérios de habilitação de 

estados e municípios, para garantir o acesso à população aos serviços de saúde. 

 No quesito organização da gestão, enfatiza a regionalização como estratégia 

de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior eqüidade57, mediante 

o planejamento integrado, com definições claras sobre territorialidade, prioridades de 

intervenção, sistemas funcionais de saúde, “de forma a garantir o acesso dos 

cidadãos a todas as ações e serviços necessários para a resolução de seus 

problemas de saúde, otimizando os recursos disponíveis” (BRASIL, 2001g, p. 132). 

Institui, portanto, o Plano Diretor de Regionalização (PDR)58 como instrumento para 

ordenar o processo de regionalização da assistência nos estados e Distrito Federal, 

conforme os critérios de prioridades de intervenções em conformidade com as 

necessidades de saúde da população. 

 No PDR59, a palavra-chave é acesso, devendo ser garantido aos cidadãos 

serviços de saúde próximos de sua residência, sendo resolutivos aos problemas de 

saúde apresentados, em qualquer nível de atenção (direta ou mediante convênios 

ou acordos entre gestores para atendimento de referências intermunicipais). 

 Como parte componente da regionalização, algumas questões da atenção 

básica são alteradas em relação à norma anterior, a GPAB é modificada para 

                                                 
56 Assume o MS em 31/03/1998 e permanece como gestor até 20/02/2002, no governo do presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 
57 O documento “Manual para a Organização da Atenção Básica”, Portaria Nº 3.925, 13 nov. 1998, 
define eqüidade como “igualdade na assistência à saúde, com ações e serviços priorizados em 
função de situações de risco e condições de vida e saúde de determinados indivíduos e grupos de 
população” (BRASIL, 2001g, p. 88) 
58 O PDR deve está associado ao Plano Estadual de Saúde, ser analisado pela CIB e pelo Conselho 
Estadual de Saúde, para poder ser encaminhado ao MS. 
59 Para organização da assistência na gestão estadual a NOAS-SUS 01/2001 define vários conceitos: 
região de saúde (base territorial de planejamento da atenção à saúde, definida pela SES, 
considerando as características demográficas, socioeconômicas, geográficas, sanitárias, 
epidemiológicas, oferta de serviços, etc.); módulo assistencial (constituído por um ou mais 
municípios, devendo um deles ter GPSM, visando dar resolubilidade ao primeiro nível de referência, a 
média complexidade, definido pela SES); município-sede do módulo assistencial (aquele que tem 
GPSM, ou seja, que tem a capacidade de ofertar a totalidade dos serviços de média complexidade); 
município-pólo (aquele que seja referência para outros municípios em qualquer nível de atenção); 
unidade territorial de qualificação na assistência à saúde (é a base territorial mínima para ser 
qualificada na assistência à saúde, devendo para tal ser aprovada pelo MS e CIT, estando acima do 
módulo assistencial, podendo ser uma microrregião ou uma região de saúde quando não for 
permitido o modelo de microrregiões) (BRASIL, 2001g, p. 134). Sobre o conteúdo constituinte do 
PDR, ver a NOAS-SUS 01/2001.  
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Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPABA), com as seguintes 

especificidades: o município deve ter atuação mínima em áreas estratégicas60; todos 

os municípios devem se habilitar; para a atualização da GPAB para GPABA os 

municípios devem estar dentre as normas estabelecidas pela NOAS-SUS 01/200161; 

o financiamento das ações de atenção básica ampliada será através do PAB-

Ampliado, sendo que aqueles que já recebem o PAB fixo62 em valor superior ao 

PAB-Ampliado não terão acréscimo no valor per capita; os municípios já habilitados 

pela norma anterior, receberão o PAB-Ampliado após aprovação na CIB e aceitação 

da CIT. 

Sobre a organização dos serviços de média complexidade, estes podem ser 

garantidos no âmbito microrregional, regional ou estadual, conforme o tipo de 

serviço, disponibilidade tecnológica, características do estado, o PDR do estado, o 

PPI63 (considerada por esta norma como instrumento para garantia de acesso da 

população aos serviços de saúde secundários não disponíveis em seu município de 

residência), admite-se que quando os serviços estiverem dispersos em vários 

municípios, um único município encaminhe os usuários para mais de um pólo de 

média complexidade, conforme a disponibilidade de oferta e o fluxo de acesso 

estabelecido na PPI. 

Quanto à alta complexidade, a NOAS-SUS 01/2001 define que embora a 

garantia do acesso deva ser de “responsabilidade solidária” entre MS e as 

Secretarias Estaduais de Saúde e o Distrito Federal, na realidade cabe ao gestor 

estadual a organização da política de alta complexidade em articulação com a 

política nacional. Contudo, os municípios que tiverem no seu território serviços 

dessa complexidade, quando habilitados na GPSM, deverão desempenhar as 

funções referentes à organização destes serviços, assegurando o comando único 

em conformidade com a PPI. 

                                                 
60 Controle e/ou eliminação de doenças e agravos como a tuberculose, hanseníase, hipertensão 
arterial, diabetes mellitus, saúde da criança, da mulher e saúde bucal. 
61 Comprovar funcionamento do Conselho Municipal de Saúde; ter Plano Municipal de Saúde; 
alimentação regular dos bancos de dados nacionais relacionados à atenção básica; apresentar 
desempenho dos indicadores de avaliação da atenção básica do ano anterior, comprometendo-se em 
melhorá-los no ano; capacidade mínima de assumir o controle de doenças e agravos; estar regular no 
Sistema Nacional de Auditoria; comprovar a contrapartida com recursos próprios; dentre outros.   
62 PAB fixo refere-se ao recurso financeiro destinado à assistência básica, enquanto o PAB variável 
destina-se a incentivos para o desenvolvimento de ações estratégicas da própria atenção básica. 
(BRASIL, 2001f, p. 103). 
63 Programação Pactuada Integrada. 
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 No que se refere à capacidade de gestão no SUS, é de responsabilidade do 

MS a coordenação do processo de programação da assistência à saúde no nível 

federal e da SES a coordenação da PPI (devidamente aprovada pela CIB). Deve 

haver por parte de todos os níveis de governo um processo contínuo de controle, 

avaliação64 e regulação da assistência em concordância com o planejamento, a 

programação e a alocação de recursos em saúde, revisando com freqüência as 

prioridades estabelecidas “para o alcance de melhores resultados em termos de 

impacto na saúde da população” (BRASIL, 2001g, p. 147).  

 Enfim, o último tópico da NOAS-SUS 01/2001 dedica-se à atualização dos 

critérios de habilitação de estados e municípios. Na gestão municipal estabelece a 

GPABA e ratifica GPSM já definida pela NOB-SUS 01/96, cabendo à SES a 

assunção de responsabilidades pelos municípios não habilitados durante essa 

situação.  

 Os municípios na GPSM deverão elaborar o Plano Municipal de Saúde, 

submetido à aprovação do Conselho Municipal de Saúde; gerenciar as próprias 

unidades ambulatoriais e hospitalares e todo sistema municipal; desenvolver o 

cadastramento nacional dos usuários do SUS; garantir o atendimento em seu 

território a toda população munícipe e população referenciada por outros municípios, 

conforme PPI; garantir a integração dos serviços; pagar aos prestadores de serviços 

de saúde mediante cadastro, contratação, controle, avaliação e auditoria; alimentar 

os bancos de dados de interesse nacional e estadual; avaliação contínua de impacto 

sobre as condições de saúde e do meio ambiente dos munícipes; ações básicas, de 

média e alta complexidade em vigilância sanitária e epidemiológica. Quanto à 

habilitação dos estados, permanecem aquelas definidas pela NOB-SUS 01/96, a 

Gestão Avançada do Sistema Estadual e a Gestão Plena do Sistema Estadual. 

 Carvalho (2001, p. 444) caracteriza o período pós-NOB 96 pela centralização 

e fragmentação dos recursos, atingindo o ponto máximo com a NOAS-SUS 01/2001, 

quando coroa-se “o processo burocrático recentralizador com hegemonia absoluta 

do Ministério da Saúde e discreta divisão do poder com estados que se julgavam à 

margem desse processo de implantação do SUS”. 

                                                 
64 O controle e avaliação devem levar em consideração a organização do sistema e do modelo de 
gestão, relação com prestadores de serviços, qualidade da assistência, satisfação do usuário e 
resultados e impactos sobre a saúde coletiva, devidamente registrados em Relatórios de Gestão. 
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 Todavia, Souza (2001, p. 455) assinala o papel do Ministério da Saúde numa 

conotação de cooperação com os estados e municípios para a operacionalização da 

regionalização e organização do SUS. Logo, afirma o autor que  

 

[...] além do apoio técnico à elaboração dos planos de regionalização e da 
programação integrada, está previsto um aporte adicional de recursos 
federais para o custeio de expansão da oferta e para a implementação de 
um valor per capita nacional para o primeiro nível da média complexidade 
(2001, p. 455). 

 

 No entendimento de Noronha & Soares (2001, p. 450), a implantação da 

NOAS-SUS 01/2001 tem explicitado os “imensos vazios de oferta de serviços no 

território nacional”, apontando que os mecanismos e valores de custeio da 

assistência à saúde preconizados por essa norma têm levado a “um crescente 

sucateamento da precária rede assistencial existente e à busca de inexistentes 

fontes alternativas de financiamento”, instaurando um cenário de sub-remuneração 

dos profissionais de saúde, precariedade das relações de trabalho e baixa adesão 

ao SUS.  

 Esses impasses apontados no seio da política de saúde, para Noronha & 

Soares (2001, p. 450), estão diretamente associados à política econômica adotada 

pelo governo federal, ao atribuir prioridade aos compromissos internacionais em 

detrimento das políticas sociais, ruindo crescentemente os “preceitos constitucionais 

que estabeleceram a saúde como direito de todos e dever do Estado, baseado nos 

princípios da universalidade e igualdade”.  

 Nesse sentido, essas novas dificuldades indicadas por análises realizadas 

sobre a implantação da NOAS-SUS 01/2001, culminaram em novas negociações 

entre os atores coletivos representados pela CIT, CONASEMS, CONASS, Conselho 

Nacional de Saúde, para o aperfeiçoamento dessa norma, editando a NOAS-SUS 

01/2002 (Portaria N.º 373/GM, 27 fev. 2002), no intuito de estabelecer o comando 

único sobre os prestadores de serviços ao SUS e assegurar a totalidade da gestão 

municipal nas sedes dos módulos assistenciais, bem como efetivar a gestão 

estadual para as referências intermunicipais. 

 Na avaliação de Oliveira (2004), a NOAS-SUS 01/2002 enfatiza a 

regionalização da assistência, ampliação das responsabilidades com a atenção 

básica, implanta e instrumentaliza a PPI. Para tal, amplia os recursos para a atenção 

básica, institui valor per capita para alocação de recursos financeiros à 
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microrregional, aloca recursos para a média complexidade conforme a PPI e define 

financiamento diferenciado para a alta complexidade. Sobre o papel dos gestores, 

os municípios na GPSM passam a ter o comando único, inclusive sobre os serviços 

dos prestadores, fortalece o papel dos estados como coordenador das relações 

intermunicipais e da regionalização, e instrumentaliza mecanismos para assunção 

dos estados sobre suas funções.   

 Se a NOB-SUS 01/96, em especial a Portaria Nº 3.925 (13/11/98) mediante o 

“Manual para a Organização da Atenção Básica”, está para a ampliação do SUS nos 

municípios, as NOAS 01/2001 e 01/2002 estão para a ampliação da 

descentralização do SUS nos estados, como demonstra a Tabela 1 a seguir: 

 

Tabela 1 - Evolução do processo de descentralização do SUS conforme 
repasse de recursos para municípios e estados, Brasil, 1997-2004 
 
Indicador/Ano (Dez.) 97 98 99 00 01 02 03 04 
Nº de municípios 
recebendo recursos 
fundo a fundo 

 
144 

 
5.049 

 
5.350 

 
5.450 

 
5.535 

 
5.540 

 
5.560 

 
5.560 

 
Nº de estados 
recebendo recursos 
fundo a fundo 

 
... 

 
2 

 
7 

 
8 

 
12 

 
15 

 
20 

 
27 

Fonte: Dados adaptados de Oliveira (2004). 
Nota: Sinais convencionais utilizados: 

   ... Dado numérico não disponível. 
 

 Como vimos ao longo do texto, a política de saúde constituiu-se em meio a 

embates e disputas políticas, travadas por distintos setores da sociedade com os 

mais variados interesses, embates esses também perceptíveis no interior das 

produções acadêmicas.  

 Resgatamos o processo de constituição da política de saúde, via o movimento 

da Reforma Sanitária, Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica de Saúde e as 

Normas Operacionais Básicas para compreendermos a ênfase dada pelo Ministério 

da Saúde à atenção básica, principalmente ao PSF, como modelo de reorganização 

da assistência à saúde perpassa todo o desenvolvimento do SUS, ao longo da 

última década.  
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2.4. A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA65 

 

 

2.4.1. O DISCURSO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

 

Internacionalmente, nas três últimas décadas tem havido progressiva 

valorização da prioridade aos serviços de atenção primária à saúde, como forma de 

reorganizar o setor saúde, sendo realizada em 1978 a Conferência Internacional 

sobre Cuidados Primários em Saúde, na cidade de Alma-Ata (Cazaquistão), com a 

participação de 137 países e 67 organismos internacionais, os quais firmaram o 

compromisso de que os “[...] cuidados primários de saúde sejam desenvolvidos e 

aplicados em todo o mundo e, particularmente, nos países em desenvolvimento, 

num espírito de cooperação técnica e em consonância com a nova ordem 

econômica internacional” (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1978, p. 03), cooperação 

estabelecida entre os governos, a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e os demais organismos internacionais 

multilaterais e bilaterais.  

 No que concerne especificamente à ação governamental, a Declaração define 

que “os governos têm pela saúde de seus povos uma responsabilidade que só pode 

ser realizada mediante adequadas medidas sanitárias e sociais” (1978, p. 01), 

ficando estabelecida como meta mundial até o ano de 2000 um nível de saúde que 

permita à população levar uma vida social e economicamente produtiva. Para tal, os 

cuidados primários de saúde são considerados fundamentais para o cumprimento 

dessa meta,   

 

[...] baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem 
fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal 
de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e 
a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase de 
seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e automedicação. 
Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual 
constituem a função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento 
social e econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de 

                                                 
65 Atualmente o Ministério da Saúde adota a nomenclatura Estratégia Saúde da Família e não mais 
Programa Saúde da Família. Contudo, para evitar dúvidas no uso da sigla ESF, que refere-se à 
Equipe Saúde da Família, adotaremos ao longo do texto a sigla PSF para referir-se à Estratégia 
Saúde da Família. 
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contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional 
de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais 
proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e 
constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência 
à saúde (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 1978, p. 01-02). 

 

 

Para Ferreira & Buss (2001), desde a Conferência de Alma-Ata, a estratégia 

da atenção primária vem alcançando destaque nos espaços internacionais de 

debate sobre a saúde pública, juntamente com a discussão dos temas promoção da 

saúde66 e cidades saudáveis67.  

Na discussão acerca da atenção primária, os estudos da norte-americana 

Barbara Starfield (2002) são considerados referência e exercem forte influência nas 

pesquisas brasileiras sobre o tema e nos documentos do Ministério da Saúde. Para 

a autora, a tendência da subespecialização da medicina em todo o mundo tem 

enfocado enfermidades específicas em detrimento da saúde coletiva, o que exige 

um maior aporte tecnológico e financeiro. Logo, ao afirmar que “nenhuma sociedade 

possui recursos ilimitados para fornecer serviços de saúde” (2002, p. 21), a autora 

aponta a atenção primária como alternativa à atenção subespecializada, por ser 

menos cara e mais acessível aos indivíduos com menos recursos. 

Por atenção primária entende o  

 

[...] nível de um sistema para todas as novas necessidades e problemas, 
fornece atenção sobre a pessoa (não direcionada para a enfermidade) no 
decorrer do tempo, fornece atenção para todas as condições, exceto as 
muito incomuns ou raras, e coordena ou integra a atenção fornecida em 
algum outro lugar ou por terceiros. [...] Ela integra a atenção quando há 
mais de um problema de saúde e lida com o contexto no qual a doença 
existe e influencia a resposta das pessoas a seus problemas. É a atenção 
que organiza e racionaliza o uso de todos os recursos, tanto básicos como 
especializados, direcionados para a promoção, manutenção e melhora da 
saúde (STARFIELD, 2002, p. 28). 

 
 

                                                 
66 Paim (2003, p. 166) define promoção da saúde como “medidas que se aplicam, essencialmente, à 
melhoria das condições e estilos de vida de grupos populacionais específicos, apoiando-se 
amplamente em atividades de Educação e Comunicação em saúde e na formulação de ‘políticas 
públicas saudáveis’ nas várias esferas de governo _ nacional, estadual e municipal”. 
67 O termo refere-se a “uma visão ampliada da gestão governamental, que inclui a promoção da 
cidadania e o envolvimento criativo de organizações ‘comunitárias’ no planejamento e execução de 
ações intersetoriais dirigidas à melhoria das condições de vida e saúde, principalmente em áreas 
territoriais das grandes cidades, onde se concentra a população exposta a uma concentração de 
riscos vinculados à precariedade das condições de vida, incluindo fatores econômicos, ambientais e 
culturais (PAIM, 2003, p. 166). 
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Para a autora, em razão da atenção primária ser menos intensiva em capital e 

trabalho e menos hierárquica em sua organização quando comparada à medicina 

subespecializada, é considerada “mais adaptável e capaz de responder às 

necessidades sociais de saúde em mudança” (STARFIELD, 2002, p. 29). Dentre as 

principais características da atenção primária estão: 

 

� acessibilidade _ refere-se à localização dos serviços próximos da população, 

horários e dias de funcionamento, grau de tolerância quanto a consultas não 

agendadas; 

� longitudinalidade _ acompanhamento regular na atenção, com uso ao longo 

do tempo; 

� integralidade _ as unidades de atenção primária devem estar articuladas aos 

demais níveis de atenção à saúde (secundários e terciários); 

� coordenação _ requer alguma forma de continuidade, seja por parte dos 

profissionais, seja por meio de prontuários médicos, ou ambos, além de 

reconhecimento de problemas (um elemento processual) (2002, p. 63).  

 

No Brasil, a atenção primária à saúde vai se constituindo na década de 90 em 

meio à contenção de gastos públicos na área social, refletindo no setor saúde. Essa 

lógica da limitação dos recursos associada à ampliação do acesso estará presente 

no discurso do Ministério da Saúde através dos documentos oficiais que tratam da 

reorientação da atenção à saúde. 

Nesse campo, via-se o processo de municipalização da saúde em 

desenvolvimento a partir da NOB-SUS 01/93, cuja responsabilidade pela atenção 

primária ao longo dos anos foi atribuída à gestão local, de forma desarticulada do 

restante dos serviços de saúde, mas que processualmente foi se reformulando na 

lógica global de funcionamento do sistema de saúde. 

Dessa forma, expande-se o PACS68 para intervir na ocorrência de doenças a 

priori extintas, resultantes das precárias condições de vida e do insuficiente 

saneamento básico, valorizando a atenção primária à saúde que, com a acumulação 

das experiências locais, tendeu a reformulações nas formas de atuação.  

                                                 
68 Sobre o funcionamento do PACS, ver Paim (1999). 
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Em 1993, o Ministério da Saúde reúne alguns coordenadores de experiências 

de atenção primária à saúde, baseadas nas dimensões “comunidade e família”, para 

discussão de projeto nacional para reorientar os serviços básicos de saúde, tendo 

como resultado o PSF, oficialmente criado em 1994. 

A proposta era deslocar o foco da figura do médico, centralizada na medicina 

familiar, para ampliar a inserção de profissionais da saúde, de modo a formar uma 

equipe da saúde. O modelo de atuação situava-se em nível local propondo a 

articulação com os demais níveis de atenção à saúde. Áreas-piloto foram escolhidas 

para testar a nova proposta, dentre elas o município de Quixadá-CE, mostrando-se 

exitosa e adotada posteriormente para outros municípios (VASCONCELOS, 1999, p. 

17). 

A partir de 1996, com a operacionalização da NOB-SUS 01/96, a “Saúde da 

Família” vem se expandindo como estratégia para reorganização da atenção básica, 

na lógica da vigilância à saúde69, centrada na promoção da qualidade de vida 

(COSTA NETO, 2000, p. 08). Em 1997, com a aprovação das Portarias MS/GM Nº 

1.88270 e Nº 1.88671, o Ministério da Saúde estabeleceu no Plano de Ações e Metas 

priorizar o PACS e o PSF, estimulando a sua expansão, de modo a: 

 

� Implantar e a operacionalizar o PSF como estratégia de reorientação das 

unidades básicas de saúde, no âmbito do sistema local de saúde (Plano 

Municipal de Saúde);  

� Inserir as unidades de saúde da família na programação físico-financeira 

ambulatorial do município, com definição de contrapartida de recursos; 

� Eleger áreas para implantação das unidades de saúde da família, priorizando 

aquelas onde a população está mais exposta aos riscos sociais (pobreza e 

exclusão social). Selecionar, contratar, remunerar e capacitar os profissionais 

que integram as equipes de saúde da família;  

                                                 
69 Refere-se ao fortalecimento de ações de vigilância epidemiológica, sanitária, nutricional, ambiental 
e da saúde do trabalhador, dirigidas a grupos de risco, sem perder de vista a necessidade de ações 
preventivas e de recuperação da saúde (PAIM, 2003).  
70 Cria o PAB, responsável pelo financiamento da atenção básica à saúde (BRASIL, 1997a). 
71 Estabelece as normas de funcionamento do PSF e do PACS (BRASIL, 1997b). 
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� Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas pelas unidades de saúde da 

família, através do Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, para 

definição de atividades prioritárias no processo de programação e 

planejamento das ações locais;  

� Garantir a infra-estrutura e os insumos necessários para resolutividade das 

unidades de saúde da família;  

� Garantir a inserção das unidades de saúde da família na rede de serviços de 

saúde, garantindo referência e contra-referência aos serviços de apoio 

diagnóstico, especialidades ambulatoriais, urgências/emergências e 

internação hospitalar. 

Conforme a Portaria MS/GM Nº 1.886, os municípios são o espaço de 

execução da estratégia saúde da família enquanto proposta estruturante da atenção 

básica, estabelecendo como condição para os municípios: que estejam habilitados 

em alguma forma de gestão segundo a NOB-SUS 01/96; apresentem ata de reunião 

do Conselho Municipal de Saúde que aprove a implantação do programa; e a 

adesão ao PSF deve ser solicitada pelo município à Secretaria Estadual de Saúde 

(BRASIL, 1997b).  

Segundo o “Manual para Organização da Atenção Básica” publicado em 1998 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2001f), houve importante passo na demarcação 

da atenção básica para a organização dos sistemas de saúde, avançando não 

somente no arcabouço jurídico-legal, mas na definição de responsabilidades e na 

estratégia organizativa, quando houve um crescimento considerável de adesão dos 

municípios a alguma forma de habilitação, principalmente a Gestão Plena da 

Atenção Básica. 

Na sua proposta inicial, conforme o documento “Cadernos de Atenção Básica: 

Programa Saúde da Família”, publicado pelo MS e organizado por Costa Neto 

(2000), o PSF tinha como objetivo geral a organização dos serviços de atenção 

básica nos sistemas municipais de saúde, buscando 

 

[...] contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da 
atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de 
Saúde, imprimindo uma nova dinâmica de atuação nas unidades básicas 
de saúde, com definição de responsabilidades entre os serviços de saúde e 
a população (COSTA NETO, 2000, p. 10).  
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Segundo Costa Neto (2000), dentre os objetivos específicos estavam 

estabelecer uma relação baseada na interdisciplinaridade e não mais na 

multidisciplinaridade entre profissionais da saúde; estabelecer uma nova relação 

entre os profissionais de saúde e a comunidade; compreender o indivíduo como 

parte integrante do contexto familiar e dos valores socioculturais; redirecionar a 

participação dos profissionais de saúde, com vistas à constituição da equipe de 

saúde como a verdadeira unidade produtora desses serviços; criação de canais e 

mecanismos efetivos para a participação ativa da população, como sujeito do 

processo de manutenção e recuperação de sua saúde; permitir um maior 

conhecimento sobre a realidade familiar e comunitária; desenvolver um processo de 

planejamento pactuado em cada uma de suas fases: na programação, na execução 

e na avaliação. 

Para que o PSF fosse implantado era necessária a existência da Unidade de 

Saúde da Família (USF), ou seja, uma base operacional que poderia ser o antigo 

Posto ou Centro de Saúde, reestruturado, atribuindo maior capacidade de resposta 

às necessidades básicas de saúde da população de sua área de abrangência. A 

USF tinha que ser resolutiva, com profissionais capazes de assistir aos processos 

educativos para promoção da saúde através da prevenção de doenças em geral. A 

educação popular, logo, deveria ser utilizada pela Equipe Saúde da Família (ESF) 

como recurso metodológico que promovesse a mudança de hábitos e costumes 

alimentares, a atividade física e a higiene pessoal, do domicílio e do ambiente. 

Para este autor (2000), com a USF, apenas cerca de 15% dos casos 

precisariam ser encaminhados para serviços mais especializados, resultando numa 

diminuição considerável dos gastos públicos na saúde, bem como maior 

resolutividade dos problemas de saúde. É de responsabilidade da USF “realizar uma 

assistência integral, contínua e de qualidade, desenvolvida por uma equipe 

multiprofissional na própria Unidade e também nos domicílios e em locais 

comunitários, como escolas, creches, asilos, presídios, entre outros” (2000, p. 13).  

Quanto à cobertura da USF, esta pode trabalhar com mais de uma equipe, 

conforme o número de famílias existentes na área, recomendando-se que o número 

de equipes por unidade não supere 3, para melhor organização do fluxo dos 

usuários. Há um número fixo de famílias, aconselhando-se que cada ESF atenda a 

600-1.000 famílias, com limite máximo de 4.500 habitantes, cabendo a cada Agente 
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Comunitário de Saúde (ACS) aproximadamente 20-250 famílias, conforme a 

densidade populacional e a facilidade de acesso à Unidade. 

Para a implantação do PSF não é necessária a construção de novas USFs, 

basta que as existentes encontrem-se em plenas condições de atendimento e que 

possam oferecer os serviços satisfatoriamente aos usuários: localização adequada e 

de fácil acesso; transporte para deslocamento quando a área for extensa; 

permanente revisão dos saberes e práticas; dentre outros.   

A equipe do Programa deve ser composta por um médico generalista, uma 

enfermeira, uma auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. Os 

profissionais devem morar no município e dedicar tempo integral. O programa é de 

responsabilidade do município, mas deve receber apoio de Secretarias Estaduais de 

Saúde e do Ministério da Saúde. 

Para fazer parte da ESF, o médico precisa ser clínico geral, de forma a 

atender a todos os membros da família; ser comprometido com as pessoas, 

procurando conhecer mais sobre seu paciente (vida particular, familiar e social) de 

forma a operacionalizar a promoção da saúde; identificar as doenças mais comuns e 

seus determinantes; ter convivência contínua com as pessoas e com as famílias; 

executar as ações de assistência integral aliando a atuação clínica à saúde coletiva 

em todas as fases etárias e especificidades da vida; realizar atendimentos de 

primeiros cuidados nas urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; realizar 

partos, se as condições locais o permitirem. 

Quanto ao enfermeiro, deve desenvolver trabalhos tanto na USF quanto na 

comunidade, supervisionando o trabalho do ACS e do auxiliar de enfermagem, 

assim como, assistindo às pessoas que necessitarem de atenção de enfermagem 

em suas casas. 

Já os Auxiliares de Enfermagem, estes têm como atribuições acompanhar as 

consultas de enfermagem dos indivíduos expostos às situações de risco, 

monitorando e acompanhando as condições de saúde; identificar, juntamente com 

os ACS, as famílias de risco; e realizar procedimentos nos domicílios, quando 

solicitado pelo ACS. 

Por fim, os ACS têm como atribuições a realização de mapeamento de sua 

área; cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; identificar 

famílias e indivíduos em situação de risco; orientar as famílias quanto ao serviço de 

saúde adequado, encaminhamento e agendamento de consultas e exames, quando 



 

 

 

102

necessário; acompanhar mensalmente todas as famílias de sua responsabilidade; 

repassar à ESF as informações sobre as famílias de sua responsabilidade; 

desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, promovendo a saúde e a 

prevenção das doenças. 

O documento Guia Prático do Programa Saúde da Família (BRASIL, 2001b), 

elaborado pelo MS, sugere também a incorporação de Equipe de Saúde Bucal 

(ESB) à ESF, composta por odontólogo, atendente de consultório dentário (ACD) e 

técnico em higiene dental (THD), devendo seguir a proporção de uma ESB para 

cada duas ESFs.  

Segundo este documento, os municípios deverão, através da regionalização e 

hierarquização dos serviços de saúde, dar resolução aos problemas mais comuns e 

freqüentes na saúde da população de modo a permitir a referência e contra-

referência. Assim, afirma que é “um erro, portanto, imaginar o PSF como um serviço 

paralelo, isolado” (BRASIL, 2001b, p. 59), devendo ser pensado de forma integrada 

ao serviço de saúde do município e região, de modo que seja a porta de entrada do 

sistema municipal de saúde. 

 

A organização da atenção básica, propiciada pelo PSF, trata as pessoas, 
controla as doenças crônicas (como hipertensão, diabetes), diminui a 
solicitação de exames desnecessários, racionaliza os encaminhamentos 
para os serviços de maior complexidade, reduz a procura direta aos 
atendimentos de urgência e hospitalares (BRASIL, 2001b, p. 59). 
 
 

Logo, preconiza que as USFs sejam responsáveis pela atenção básica das 

comunidades sem que haja paralelismo na assistência prestada, devendo os 

municípios organizar e operacionalizar os serviços, bem como, participar no co-

financiamento. 

Quanto ao financiamento, o PSF deve ser custeado por recursos federais, 

estaduais e municipais, mediante o PAB variável que se destina a incentivos não só 

do PSF mas do PACS, do Programa de Combate às Carências Nutricionais e das 

Ações Básicas de Vigilância Sanitária.  

Para que os municípios permaneçam recebendo os recursos financeiros, 

fundo a fundo, devem prestar contas ao Estado e ao MS, através de relatório de 

gestão devidamente aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde e pelo respectivo 

Tribunal de Contas e do fornecimento de dados enviados às Secretarias Estaduais 
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de Saúde, para que estas enviem as informações aos bancos de dados nacionais72. 

No caso do PSF, os municípios devem alimentar o banco de dados do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB), para a avaliação de indicadores em saúde.  

Como resultado da alimentação do banco de dados do SIAB, o MS tem 

disponibilizado os indicadores da atenção básica conforme o modelo PACS e o 

modelo PSF. Especificamente sobre esse último, os dados (Tabela 2) indicam que 

no ano de 2000, 17,4% da população brasileira esteve coberta pelo PSF, o que 

representou 28.581.244 pessoas acompanhadas pelo programa, com variações 

regionais significativas, a exemplo do Nordeste, região que apresentou a maior 

proporção de cobertura (25,6%). A ampliação do acesso aos serviços de atenção 

básica vem ocorrendo de modo ascendente, aumentando a cobertura, a população 

acompanhada pelo PSF e o número de ESF, o que confirma o incentivo por parte do 

MS e a adesão ao programa por parte dos municípios.      

 
 

Tabela 2 - Número de Equipes de Saúde da Família, população 
acompanhada e população coberta pelo Programa Saúde da Família, por 
Região, Brasil, no período 2000/2004  

 
Regiões Nº 

ESF 
População 

Acompanhada* 
População 

Coberta 
Nº  

ESF 
População  

Acompanhada* 
População 

Coberta 
 2000 2000 2000 2004 2004 2004 
Norte 567 1.916.527 15,8 % 1.435 4.744.512 34,2% 
Nordeste 3.509 11.859.798 25,6% 8.515 27.178.602 54,9% 
Sudeste 2.543 8.556.229 12,2% 6.534 21.890.859 29,0% 
Sul 1.231 4.048.456 16,6% 3.161 10.142.563 38,9% 
Centro-
Oeste 

653 2.200.234 19,6% 1.587 5.147.996 41,6% 

Brasil 8.503 28.581.244 17,4% 21.232 69.104.532 39,0% 
       Fonte: Ministério da Saúde. Disponível em <http://dtr2004.saude.gov.br/dab>. Acesso em 29 

jan. 2006.  
Nota: Sinais convencionais utilizados: 
          * Cobertura Populacional estimada utilizando como parâmetro de 3.450 pessoas 

cobertas por cada Equipe de Saúde da Família.           
 

De toda população coberta pelo PSF (17,4%), as regiões Norte e Nordeste 

concentraram 41,4% da atenção prestada por esse programa no país, em 

decorrência dos seus indicadores sócio-demográficos e de saúde (Tabela 3). Dentre 

os indicadores referentes ao ano de 2000, a região Nordeste apontava a menor 

proporção de alfabetização, de domicílios com esgotamento sanitário da rede e de 

                                                 
72 Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM); Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(SINASC); Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN); Sistema de Informações sobre 
Agravos e Notificação (SINAN), dentre outros. 
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domicílios construídos de tijolo ou madeira, e a região Norte a menor proporção de 

domicílios abastecidos de água de rede pública e onde havia a menor proporção de 

domicílios onde se fazia coleta pública de lixo. 

 

Tabela 3 - Indicadores sociais e demográficos da população coberta pelo 
Programa Agente Comunitário de Saúde/Programa Saúde da Família, por 
Região, Brasil, 2000  
 

Regiões % de Pessoas de 
15 anos ou mais 

alfabetizadas 

Abastecimento 
de água da 

rede* 

Esgotamento 
sanitário da 

rede* 

Coleta 
pública 
de lixo* 

Construção 
de tijolo ou 

madeira* 
Norte 82,8 44,1 6,5 47,9 84,7 
Nordeste 71,5 57,6 17,7 47,7 80,7 
Sudeste 86,8 80,3 63,7 78,5 96,5 
Sul 89,3 70,6 24,9 73,9 90,6 
Centro-
Oeste 

85,1 71,8 17,2 77,6 94,0 

Brasil 79,0 63,2 25,8 59,4 86,5 
  Fonte: SIAB (2003c). 
  Nota: Sinais convencionais utilizados: 

          * Percentuais de domicílios. 
 
 

Ao longo dos anos 2000-2004, os dados do SIAB vêm demonstrando que 

esses indicadores têm melhorado em todas as regiões brasileiras, sobretudo o 

esgotamento sanitário da rede pública e a coleta pública de lixo, o que representa 

um avanço para a saúde pública, quando consideramos que a condição de saúde de 

uma população está diretamente relacionada às condições sociais, econômicas, 

culturais, comportamentais e ambientais (STARFIELD, 2002). 

Como demonstra a Tabela 3, os piores indicadores sociais e demográficos 

concentravam-se nas regiões Norte e Nordeste, o que implica diretamente nos 

indicadores de saúde, quando observamos que, também nessa região, verificavam-

se os piores indicadores de saúde. O Nordeste apresentava o maior percentual de 

desnutrição infantil (crianças menores de 1 ano e de 1 ano a 23 meses), a maior 

prevalência de diarréia em menores de 2 anos e a maior taxa de mortalidade infantil 

global (Tabela 4).   
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Tabela 4 - Indicadores de saúde de crianças cobertas pelo PSF, por Região, 
Brasil, 2000 
 

Regiões  Baixo 
Peso ao 
Nascer 

 Desnutrição  
em crianças  

< 1 ano 

Desnutrição em 
crianças de 12 

a 23 meses 

Prevalência 
de Diarréia 

em menores 
de 2 anos 

Taxa de 
mortalidade 

infantil global 
(/1000) 

Norte 7,9% 6,5% 13,8% 8,6% 30,4 

Nordeste 7,2% 8,6% 20,4% 8,8% 33,9 

Sudeste 10,9% 6,5% 11,9% 5,2% 29,8 

Sul 11,8% 5,3% 10,7% 6,2% 24,7 

Centro- 
Oeste 

7,5% 5,2% 9,4% 6,1% 22,0 

Brasil 8,4% 7,7% 17,2% 7,7% 31,7 
Fonte: SIAB (2003c). 
 
 

Tais indicadores levaram o MS a incentivar a ampliação de cobertura pelo 

PSF nas regiões Norte e Nordeste (Tabela 3), o que tem implicado em melhores 

resultados nas condições sócio-econômicas (maior proporção de abastecimento de 

água de rede pública, esgotamento sanitário, coleta de lixo, por exemplo) e nas 

condições de saúde (diminuição da prevalência de diarréia, da desnutrição, da taxa 

de mortalidade infantil global, dentre outros), conforme os indicadores do SIAB 

referentes ao ano de 2003. Essa ampliação da cobertura foi possível face à 

habilitação dos municípios à Gestão Plena da Atenção Básica ou Gestão Plena do 

Sistema Municipal. Segundo Levcovitz et al. (2001), em dezembro de 2000 cerca de 

90% dos municípios brasileiros estavam habilitados na GPAB e cerca de 10% na 

GPSM, apontando uma tendência no país da ampliação do acesso aos serviços 

básicos de saúde. Assim, o PSF enquanto possibilidade de garantia de acesso  

 
[...] se mostra estrategicamente importante como a porta de entrada pela 
atenção básica no sistema de saúde, sendo capaz de acompanhar e 
garantir o acesso aos demais níveis de complexidade do sistema na 
medida que cada caso requerer, sem perder o vínculo original e a 
individualidade necessária (BRASIL, 2003a, p. 140).  

 

Segundo a pesquisa “Avaliação da Implantação e Funcionamento do 

Programa de Saúde da Família - PSF”, realizada pelo MS em 1999 (BRASIL, 

2000a), o principal motivo que levou o município a implantar o PSF em 51,7% dos 

casos, foi a substituição da forma tradicional de atenção à saúde, seguida da 

ampliação do acesso da população aos serviços (31,8%) e da descentralização do 

atendimento básico (9,4%). Essa tendência nacional foi demonstrada entre os 
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municípios da região Nordeste, onde se verificou que municípios de 06 Estados 

priorizaram a substituição da forma de atenção, o que torna a ampliação do acesso 

a prioridade secundária. 

Sobre os critérios das áreas para implantação do programa, 81,9% dos 

municípios deu enfoque às áreas de risco, 49,3% dos municípios implantaram 

mediante reivindicação comunitária e 23,0% mediante reivindicação de lideranças 

políticas (BRASIL, 2000a).   

Conforme esta pesquisa, a implantação do PSF nos municípios permitiu o 

incremento substancial nas atividades de pré-natal, assistência à puérpera, atenção 

à criança, coleta para exame papanicolau, planejamento familiar, atenção ao adulto, 

consulta ginecológica, controle da hipertensão, diabetes, doença sexualmente 

transmissível, hanseníase e tuberculose, ações de vigilância epidemiológica, ações 

voltadas para o idoso e adolescentes, e pequenas cirurgias. Por fim, ao analisar as 

dificuldades para operacionalização do PSF, aponta limitações relativas aos 

gestores, aos recursos humanos, à infra-estrutura, aos recursos financeiros, dentre 

outros. 

Apesar de observarmos tendência de ampliação do programa, é possível 

questionar sobre a qualidade dessa assistência quando se verificam entraves de 

diversas ordens para sua implantação, a exemplo dos setores gerenciais, recursos 

humanos, infra-estrutura e financeiro. A respeito dos recursos humanos, muito 

embora o número de ESF tenha aumentado de 8.503 no ano de 2000 para 21.232 

no ano de 2004, ainda assim se verifica nessas equipes insuficiência e alta 

rotatividade de profissionais e, em decorrência, descontinuidade das ações, falta de 

capacitação permanente, condições de trabalho e vínculos empregatícios precários 

(Figura 2), o que compromete a confiabilidade no PSF por parte dos profissionais e 

da população atendida. 
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Setores Dificuldades para Implantação do PSF 
Gestores Falta de entendimento dos gestores; rotatividade dos secretários municipais e 

estaduais. 
 
Recursos 
Humanos 

 
Formação inadequada dos profissionais; falta de profissionais/número 
insuficiente de médicos; alto custo dos profissionais/médicos; alta rotatividade 
dos profissionais; pequeno número e qualificação da equipe de coordenação 
estadual; dupla militância dos médicos; falta de confiança na continuidade da 
proposta por parte dos médicos ou no geral; condições de trabalho e vínculos 
empregatícios muito precários. 
 

Infra-estrutura Infra-estrutura precária das Unidades de Saúde da Família. 
 

Financeiro Falta de recursos financeiros/dificuldade financeira do município; falta de 
definição de recursos para capacitação; 
 

Outros Grande extensão geográfica do Estado; dificuldade de acesso; cultura 
institucional/dificuldade de absorver o novo modelo; falta de supervisão; 
isolamento do programa. 

Figura 2 - Setores que apresentam dificuldades para implantação do 
Programa Saúde da Família  
Fonte: Brasil (2000a).  

 

Com a realização da 11ª Conferência Nacional de Saúde, em dezembro de  

2000, cujo tema foi “O Brasil falando como quer ser tratado: efetivando o SUS: 

acesso, qualidade e humanização na atenção à saúde com controle social”, a 

questão do acesso aos serviços de saúde ganha centralidade. O relatório denuncia  

 

[...] o acesso diferenciado ao SUS, seja por desorganização e 
desvinculação dos serviços, seja pela proximidade com os gestores, 
utilizando quando, onde e quanto querem, enquanto grande parte da 
população amarga filas de espera, precisa madrugar à espera de 
atendimento ou tem de recorrer ao pagamento de planos de saúde para ter 
direito a consultas e exames especializados (BRASIL, 2003f, p. 29). 

 

Sobre o PACS e o PSF enquanto modelos alternativos de atenção à saúde 

entendem os participantes que  

 

[...] correm o risco de se tornarem sobreposições de exercício do serviço de 
atenção básica. São programas que trouxeram para o SUS demandas 
epidemiológicas, sanitárias e ambientais sem encontrar a contrapartida da 
integralidade e da resolutividade. A maioria deles ainda não está integrada 
a um sistema de referência para as ações de maior complexidade. O PACS 
e o PSF, em si, não são suficientes para garantir a própria atenção básica 
e podem se tornar um engodo, no sentido de manter um modelo de saúde 
pobre para os pobres, tornando-se bandeira de governos que simplificam o 
modelo assistencial, apresentando-os como panacéia que solucionará 
todos os problemas de saúde. [...] Reconhecem [porém] a existência de 
muitos municípios que se valem da implantação do PSF/PACS para 
orientar a organização do Sistema, criando sua porta de entrada. Nesses 
municípios, as equipes de PSF têm sido um aliado importante dos usuários 
na busca da garantia do acesso à atenção secundária e terciária. Quando o 
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programa se implanta efetivamente, deixa de ser necessária a 
intermediação pelos políticos ou cabos eleitorais no acesso a consultas, 
exames ou tratamentos mais complexos (BRASIL, 2003f, p. 32-34). 

 

 

Face aos entraves que foram identificados ao longo das experiências de 

implantação do PSF e da atenção básica no país, em 2001 a Norma Operacional 

Básica de Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01/01) foi editada pela Portaria GM/MS 

Nº 95, como  

 
[...] instrumento que amplia as responsabilidades dos municípios na 
Atenção Básica; define o processo de regionalização da assistência; cria 
mecanismos para o fortalecimento da gestão do SUS; atualiza os critérios 
de habilitação para os estados e municípios (BRASIL, 2001g, p. 61). 
 

 

Segundo a NOAS-SUS 01/2001, com a implementação do PAB, “iniciou-se 

um importante processo de ampliação do acesso à atenção básica” (BRASIL, 2001g, 

p. 130), superando a caracterização do PSF enquanto programa, elegendo-o como 

estratégia da Saúde da Família e como “eixo estruturante para a organização da 

atenção à saúde” (BRASIL, 2001g, p. 130). Nesse sentido, o principal objetivo desta 

norma é  

[...] superar as restrições burocráticas de acesso e garantir a universalidade 
e a integralidade do SUS, evitando a desintegração organizacional e a 
competição entre órgãos gestores e a conseqüente atomização do SUS em 
milhares de sistemas locais ineficientes, iníquos e não resolutivos (2001g, 
p. 131). 

 

Para tal, estipulou como meta “a ampliação das responsabilidades dos 

municípios na garantia de acesso aos serviços de atenção básica, a regionalização 

e a organização funcional do sistema” (BRASIL, 2001g, 131) para o avanço do SUS. 

No que concerne à ampliação do acesso, instituiu a Gestão Plena da Atenção 

Básica Ampliada (GPABA)73 e, como condição para esse tipo de habilitação, a 

atuação estratégica mínima no controle da tuberculose, hipertensão e diabetes 

mellitus, a eliminação da hanseníase, a priorização da saúde da criança, da mulher 

e da saúde bucal.  

Nesse sentido, a NOAS-SUS 01/01 possibilita não somente a ampliação do 

acesso à atenção básica, mas aos níveis mais complexos do sistema de saúde, 

                                                 
73 Sobre a GPABA e suas especificidades, ver capítulo 01. 
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mediante os instrumentos operacionais a exemplo do PPI e do Plano Diretor de 

Investimentos, os quais permitem pactos intergestores, maior acesso e integralidade 

(BRASIL, 2003a), ao menos no plano formal do SUS.  

Como forma de aprimorar essas dificuldades, a exemplo do comando único 

sobre os prestadores de serviços, totalidade da gestão municipal, efetivação da 

gestão estadual para as referências intermunicipais, em 2002 uma nova NOAS-SUS 

é editada para atualizar “a regulamentação da Assistência incorporando os 

resultados dos avanços obtidos e enfocando os desafios a serem superados no 

processo permanente de consolidação e aprimoramento do Sistema Único de 

Saúde-SUS” (BRASIL, 2002c, p. 48). Nesse sentido, no mesmo ano da publicação 

da NOAS-SUS 01/02 houve uma ampliação de habilitação na Gestão Plena do 

Sistema Estadual em 14 Estados Brasileiros, se habilitando os demais Estados nos 

anos de 2003 e 2004 (Figura 3).  

Na esfera municipal, essa norma favoreceu a ampliação das 

responsabilidades dos municípios com a atenção básica, o fortalecimento da 

regionalização e da organização da assistência, com a finalidade de garantir “o 

acesso a todos os níveis de atenção à saúde, com a ampliação da atenção básica e 

garantia da referência aos demais níveis de atenção” (BRASIL, 2002c, p. 48). 

 

 

Figura 3 - Estados brasileiros habilitados em 
gestão plena, 2002-2004 
Fonte: Oliveira, 2004. 
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Desse modo, na concepção do Ministério da Saúde enquanto gestor nacional 

do SUS o PSF significa um grande “avanço em direção aos princípios estabelecidos 

na Constituição Federal: amplo acesso aos serviços de saúde, atenção integral, 

adequada às necessidades individuais e coletivas, com qualidade e alta 

resolutividade, para todos os brasileiros” (BRASIL, 2002a, p. 05).  

 

 

2.4.2. O PSF SOB O PRISMA DO DISCURSO ACADÊMICO 

 

 

Embora haja um predomínio enfático do impacto positivo do PSF nas 

publicações do MS, alguns estudos alertam para as dificuldades que a estratégia 

vem encontrando ao longo dos anos da sua implementação. No que se refere ao 

acesso, embora tenha havido uma ampliação da atenção básica no país, como já 

afirmamos, constata-se que essa ampliação tem ocorrido substancialmente nos 

municípios de pequeno porte, ao passo que aqueles de grande porte, a exemplo das 

capitais, além de manterem a cobertura do PSF abaixo da média nacional, 

encontram dificuldades para integrarem o programa à rede já instalada.  

Sobre essa questão, o estudo de Cecílio (1997) aponta que pensar a 

organização dos serviços de saúde de forma hierarquizada num modelo piramidal 

(Figura 4), sendo a atenção básica a porta de entrada aos demais níveis de 

complexidade, com fluxo ordenado de pacientes de baixo para cima e vice-versa, 

mediante mecanismos de referência e contra-referência, é pensar num modelo 

idealizado pelo movimento sanitário que preconiza: acesso universal; hierarquização 

dos serviços (utilização do recurso tecnológico certo, no espaço certo e conforme 

necessidades dos usuários, mediante uma porta de entrada que garantisse o acesso 

aos demais níveis de atenção); proximidade do serviço de saúde da residência do 

usuário como facilitadora do acesso e de vínculo entre equipe e usuário; o modelo 

piramidal como orientador para priorização de investimentos financeiros e humanos. 
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Figura 4 - Modelo tecno-assistencial para implantação plena do SUS, segundo 
níveis de complexidade 
Fonte: Cecílio (1997) 
 
 

No entanto, o movimento real dentro do funcionamento do SUS indica que 

esse modelo piramidal continua no campo ideal, quando se percebe que  

 

A rede básica de serviços de saúde não tem conseguido se tornar a ‘porta 
de entrada’ mais importante para o sistema de saúde. A ‘porta de entrada’ 
principal continua sendo os hospitais, públicos e privados, através de seus 
serviços de urgência e emergência e dos seus ambulatórios (CECÍLIO, 
1997, p. 471). 

 

Para o autor, quando se analisa o perfil de morbidade da clientela atendida 

nos pronto-socorros, a maioria dos atendimentos é de patologias consideradas 

‘simples’ por poderem ser resolvidas nas unidades básicas de saúde. Somando-se a 

isso a dificuldade de acesso aos serviços especializados, demora no agendamento 

devido ao número insuficiente de consultas com especialistas e de cirurgias eletivas, 

as pessoas acabam acessando “o sistema por onde é mais fácil ou possível” (1997, 

p. 472). Como conseqüência do que o autor chama de “invasão dos serviços de 

urgência/emergência” por todos os tipos de patologias, vê-se nesse tipo de 

atendimento “grande estresse e desgaste dos trabalhadores de saúde e desconforto 

para os usuários que acabam sendo atendidos após longas esperas, de forma 

 

Hospitais 
regionais, 

estaduais e  
nacionais. 

 
Serviços ambulatoriais com especialidades 
clínicas e cirúrgicas; serviços de apoio 
diagnóstico e terapêutico; serviços com 
atendimento de urgência e emergência; 
hospitais gerais. 

Atenção Básica 
 

Unidades de saúde; cobertura a grupos populacionais 
definidos (populações adscritas); porta de entrada para os 
níveis superiores. 

Atenção 
Terciária 

Atenção 
Secundária 

 

Atenção 
Básica 
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impessoal e corrida” (CECÍLIO, 1997, p. 473), ocasionando a “inadequação do 

atendimento prestado”. 

Desse modo, o autor afirma (1997) que tem sido cada vez mais difícil 

organizar os serviços de saúde através do modelo piramidal, face à desarticulação 

dos diversos níveis de atenção, à baixa resolubilidade dos serviços de atenção 

básica, ao acesso aos serviços de urgência/emergência embora demorado é 

garantido, à deficiente referência e contra-referência. Logo, o autor sugere pensar 

novos fluxos e circuitos no interior do sistema, não a partir da lógica inflexível da 

tecnocracia, mas a partir dos movimentos e necessidades reais dos usuários. 

Assim, sugere pensar o modelo do sistema de saúde como um círculo, 

relativizar a hierarquização dos serviços e fluxos, visto que o “círculo se associa com 

a idéia de movimento, de múltiplas alternativas de entrada e saída” (1997, p. 475), 

rompe com a hierarquização e abre possibilidades de múltiplas entradas. 

 

[...] qualificar todas estas portas de entrada, no sentido de serem espaços 
privilegiados de acolhimento e reconhecimento dos grupos mais 
vulneráveis da população, mais sujeitos a fatores de risco e, portanto, com 
mais possibilidade de adoecimento e morte, para, a partir deste 
reconhecimento, organizá-los no sentido de garantir o acesso de cada 
pessoa ao tipo de atendimento mais adequado para seu caso (CECÍLIO, 
1997, p. 475). 

 

 Ao contrário do que Serra (2000) afirma de que “um dos maiores problemas 

enfrentados pelos setores mais pobres, mais humildes, na área da saúde, é a 

desinformação sobre o que fazer para serem atendidos quando ficam doentes”, 

Cecílio (1997) e Franco & Merhy (1999) concordam que não é à toa que os serviços 

de urgência/emergência estão sempre lotados e com grandes filas, “tais serviços 

têm, nas condições concretas da sociedade brasileira, uma enorme legitimidade 

perante a população” (CECÍLIO, 1997, p. 475) em termos de resposta para todo e 

qualquer problema, mesmo compreendendo que em certos casos se utilize 

tecnologia errada, no espaço errado e no momento errado, para os casos que 

poderiam ser resolvidos pela atenção básica. 

 Para Cecílio (1997), estratégias como programas de internação domiciliar, 

visita domiciliar, saúde da família devem ser pensadas como alternativas de 

desconcentração do atendimento hospitalar, mas aponta que essas estratégias 

encontram sérias dificuldades na sua implementação porque implicam, além de 
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revolução tecnológica no processo de trabalho nos serviços de saúde, revolução 

cultural e ética.   

 No que se refere à hierarquização dos serviços de saúde, tomando o PSF 

como porta de entrada e principal estratégia de acesso à atenção básica, Franco & 

Merhy (1999) percebem que não tem havido uma real desburocratização do acesso 

aos serviços, na medida em que o atendimento aos níveis de média e alta 

complexidade não tem se tornado ponto forte na agenda da atenção à saúde, fato 

que compromete a credibilidade do programa diante dos usuários.   

 Outro ponto de destaque na análise desses autores (1999) diz respeito à 

forma como o PSF tem sido gerido com alto grau de normatividade na sua 

implementação, regulamentado centralmente e verticalmente pelo MS, sob pena  

dos municípios que não se enquadrarem nos padrões estabelecidos ficarem fora do 

sistema de financiamento do programa. 

 

Diante disso, na vida real dos serviços que aderem ao PSF, cabem três 
tipos de ações dos profissionais da equipe: ignorar as prescrições, e 
manter a lógica atual (as diversas planilhas podem ser preenchidas de 
forma “criativa”); aceitar as prescrições, recapitulando os objetivos, mas 
mantendo o compromisso principal do serviço de saúde, não com os 
usuários, mas sim com novos procedimentos; e finalmente a equipe pode 
ignorar parcialmente as prescrições e dedicar-se criativamente a intervir na 
vida da comunidade em direção à melhoria de suas condições de vida. 
Esta possibilidade é mais remota, porque significa trabalhar com a 
consciência de que nenhuma ferramenta (apesar das promessas do PSF), 
pode dar conta de tudo, embora todas sejam necessárias (FRANCO & 
MERHY, 1999, p. 08). 

 

Marques & Mendes (2003) concordam com Franco & Merhy (1999) quando 

afirmam que o enfoque na atenção básica e no PSF reforçou o papel centralizador 

do MS quanto à questão do financiamento, percebendo que o aumento das 

transferências não foi acompanhado pela autonomia dos municípios na definição da 

política de saúde que atenda melhor às necessidades e realidades da população, 

desconsiderando o MS, as experiências locais de atenção básica e tratando os 

municípios como “meros executores da política estabelecida no âmbito federal” 

(MARQUES & MENDES, 2003, p. 405). Vale ressaltar que essa verticalização tem 

ocorrido mediante incentivos à atenção básica e especificamente à implantação do 

PSF, para o qual, no ano de 1998, foram liberados pelo MS R$ 66.534 milhões e, 

em 2001, R$ 584,413 milhões, representando um aumento de recursos na ordem de 

778% (MARQUES & MENDES, 2003, p. 408).  
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Marques & Mendes (2003) acreditam, que mesmo com o crescimento dos 

incentivos financeiros à Atenção Básica, e ao PSF em particular, via o PAB Variável 

e/ou todos os recursos estaduais repassados, o município ainda é responsável por 

70% dos recursos despendidos nesse programa, levando o município a diminuir a 

participação no gasto público total com a saúde, face ao contexto de ajuste fiscal 

para controle do déficit público, conforme acordo entre o governo federal e o FMI. 

Em contraposição às análises apresentadas, Teixeira (2003) afirma que o 

PSF tornou-se uma oportunidade histórica de promoção da mudança do modelo de 

atenção à saúde, baseado na organização sistêmica dos serviços de forma 

complementar e hierarquizada, mediante relação de trabalho multiprofissional, 

incorporando informação epidemiológica no planejamento e programação das ações 

de saúde, na busca pela integralidade. Conforme esta autora (2003), o PSF 

 

[...] deixou de ser um Programa que operacionalizava uma política de 
focalização da atenção básica em populações excluídas do consumo de 
serviços, para ser considerada uma estratégia de mudança do modelo de 
atenção à saúde no SUS, na verdade, o instrumento de uma política de 
universalização da cobertura da atenção básica e, portanto, um espaço de 
reorganização do processo de trabalho em saúde nesse nível. Mais que 
isso, o Saúde da Família vem sendo concebido como parte de uma 
estratégia maior de mudança do modelo de atenção, na medida em que se 
conjugue com mudanças na organização de média e alta complexidade 
induzidas por políticas de regulação e controle (TEIXEIRA, 2003, p. 269).  

 

 Embora aponte o PSF como estratégia de mudança organizacional do SUS, 

alguns entraves encontram-se em fase de aprimoramento, tais como: a integralidade 

não mais como “imagem-objetivo”; adequação da prática das equipes coerente com 

a lógica das necessidades e problemas de saúde da população; a conjugação de 

ações dirigidas para a promoção, prevenção e assistência; articulação do PSF com 

a regionalização da assistência, visto que este programa está voltado à 

reorganização da atenção básica. Logo, o PSF 

 

[...] ainda que represente a garantia do direito constitucional do acesso a 
serviços de saúde, não se fez acompanhar de impacto positivo sobre as 
condições de saúde da população como um todo, concentrando, na maioria 
das vezes, os efeitos positivos sobre alguns indicadores de saúde, como é 
o caso da Mortalidade Infantil (TEIXEIRA, 2004, p. 14). 

 
 

Uma leitura sobre experiências do PSF em alguns municípios, mostra que 

ainda deixa a desejar a discussão em torno da relação entre profissionais e a 
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população local. Em alguns municípios, o PSF “significa mais uma modificação 

institucional (deslocação de trabalho e de atuação, aumento de remuneração, etc.) 

do que uma maior aproximação com o cotidiano das famílias” (VASCONCELOS, 

1999, p. 18). Em outras palavras, permanece a prática profissional tradicional da 

individualização da doença, por não ter uma distinção clara entre o indivíduo, família 

e comunidade.  

Para este autor (1999), essa padronização facilita, por um lado, a expansão 

do programa, mas, por outro, simplifica e empobrece sua atuação e as suas 

especificidades por não considerar a complexidade das manifestações locais dos 

problemas de saúde. Hoje, o grande desafio do programa é mostrar-se capaz de 

integrar os serviços locais de saúde com estrutura suficiente, promovendo a 

qualidade da atuação, não como recurso barato e destinado a pobres, mas 

distribuído eqüitativamente. “Não é apenas uma nova forma de proposta de atenção 

primária à saúde seletiva, que se atém à abordagem de problemas, mas de grande 

impacto na diminuição da mortalidade” (VASCONCELOS, 1999, p. 18). 

Tendo em vista que no âmbito mais global do SUS nenhuma proposta isolada 

dará conta do processo de mudança do modelo de atenção à saúde nas diversas 

dimensões, Teixeira (2003, p. 272) defende  

 

[...] a necessidade de se buscar reconstruir a organização dos serviços e 
se redefinir o conteúdo das práticas, a partir da situação concreta de cada 
local, seja um distrito, um município ou uma microrregião de saúde, 
levando em conta a heterogeneidade estrutural da situação de saúde e do 
sistema de serviços de saúde em cada região e estado (TEIXEIRA, 2003, 
p. 272). 
 
 

 Assim, ao invés de padronizar um modelo a ser reproduzido em todos os 

locais do país dever-se-ia definir princípios e diretrizes que pudessem ser adaptados 

às diferentes realidades baseados na universalidade, integralidade e na eqüidade na 

prestação de serviços. Por fim, analisa o PSF sob aspectos desfavoráveis e 

favoráveis, apresentados na Figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

116

Aspectos Favoráveis Aspectos Desfavoráveis 
� possibilidade de implementação da 
regionalização da assistência à saúde; 
� interesse em implementar ações 
intersetoriais de promoção da saúde; 
� reorientação da formação profissional  
em saúde; 
� fortalecimento da atenção básica via o 
PSF, com incorporação de ações 
programáticas estratégicas; 
� fortalecimento dos pólos de capacitação 
das equipes de saúde da família e da 
educação permanente 
 
 

� provável redução do volume de recursos 
financeiros para a saúde face à política econômica 
adotada pelo atual governo; 
� a pressão do empresariado médico-hospitalar 
para manutenção do fluxo de recursos financeiros 
para os serviços de média e alta complexidade; 
� resistência de algumas Secretarias Estaduais 
de Saúde quanto à adesão ao processo de 
microrregionalização da atenção à saúde, 
acatando apenas a expansão da atenção básica 
de forma focalizada; 
� baixa capacidade gerencial e operativa de 
parcela significativa de secretarias municipais de 
saúde; 
� a implementação do PSF no grandes centros 
passa a competir com os serviços de saúde já 
instalados; 
� resistência da população usuária, habituada a 
consumir serviços especializados. 

Figura 5 - Mudanças no modelo de atenção à saúde segundo seus aspectos 
favoráveis e desfavoráveis 
Fonte: Teixeira (2003). 

 

Quanto à implantação do PSF nas capitais e grandes centros urbanos, 

diversos estudos têm sido realizados no meio acadêmico, inclusive com 

financiamento do Ministério da Saúde74, a exemplo de Teixeira (2003; 2004), Souza 

et al. (2000), Elias (2004).   

Para autores como Elias (2004) e Silva & Hartz (2002), as grandes cidades e 

metrópoles são situações particulares para a análise sobre a potencialidade do PSF 

enquanto modelo estruturante do sistema de saúde no Brasil, visto que nelas se 

encontram maior densidade tecnológica e maior capacidade instalada de serviços 

nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade. Embora Elias (2004, p. 

63) aponte o “PSF como eixo estruturante do sistema municipal de saúde, acoplada 

à diretriz da abordagem preferencial às populações de baixa renda, caracterizando-

se a focalização como estratégia para a universalização da atenção básica de 

saúde”, alerta para os constrangimentos na sua efetivação quanto à gestão do 

sistema, gerência dos serviços, a cultura assistencial e a organização da saúde. 

                                                 
74 Em 2003, como resposta às dificuldades identificadas nos grandes municípios para a implantação 
do PSF, o MS criou o Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família (PROESF) para 
fortalecer o programa, mediante o apoio à conversão do mesmo em modelo de atenção básica de 
saúde (incentivos financeiros, instalação de novas unidades básicas de saúde, melhoramento das já 
instaladas), desenvolvimento de recursos humanos (formação de novas equipes e educação 
permanente), integração entre os níveis básico, média e alta complexidade e fortalecimento dos 
sistemas de avaliação e informação, em municípios com população acima de 100.000 habitantes 
(BRASIL, 2003b). 
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Desse modo, a implementação do PSF nas grandes cidades é agravada 

pelas características próprias dessas localidades, quais sejam  

 
[...] a existência de altos índices de exclusão do acesso aos serviços de 
saúde, agravos de saúde característicos dos grandes centros, oferta 
consolidada de uma rede assistencial desarticulada e mal distribuída, 
predominância de modalidade tradicional de atendimento à demanda e de 
programas verticalizados sem estabelecimento de vínculos com a 
comunidade do entorno. Foi também observado que os incentivos 
financeiros que remuneram melhor os municípios com maior cobertura 
populacional não foram suficientes para favorecer a ampliação do PSF nas 
capitais, regiões metropolitanas e outras áreas de aglomerados urbanos 
(SOUSA et al., 2000, p. 12). 

 
 

O estudo “Avaliação da Implementação do Programa Saúde da Família em 

Dez Grandes Centros Urbanos: síntese dos principais resultados”, (BRASIL, 2002b), 

mediante as dificuldades encontradas para implementação do PSF, sugere as 

seguintes recomendações:  

 

� que seja evitada a implantação do programa de forma paralela à rede de 

atenção básica já instalada;  

� organizar o programa através da criação de regiões e nelas integrar a USF 

aos demais serviços existentes;  

� “evitar a formação de ‘ilhas’ de população sem cobertura de atenção básica” 

(BRASIL, 2002b, p. 213);  

� aumentar as faixas de financiamento do MS para que os municípios de 

grande porte possam atingir os patamares de cobertura preconizados; 

�  adaptar as unidades básicas de saúde já existentes para abrigar maior 

número de ESF (com no máximo quatro), visando o aumento da qualidade da 

atenção, intercâmbio entre os profissionais (interconsulta) e maior eficiência 

por meio de uso de recursos compartilhados; 

� construir estratégias para incentivar a utilização do PSF por grupos de renda 

mais alta por meio da prestação de serviços de qualidade, aproximando-se o 

programa da diretriz da universalidade de cobertura;  

� incorporar ao desenho do modelo assistencial ações de promoção de saúde, 

direcionadas aos adolescentes e adultos jovens, face ao aumento 

epidemiológico de agravos por causas externas;   
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� estimular o funcionamento das USF em horário que possibilite o acesso dos 

trabalhadores; 

� oferecer pronto atendimento em unidades distribuídas regionalmente, de fácil 

acesso, criando mecanismos que garantam a contra-referência para a ESF de 

adscrição;  

� criar e/ou fortalecer mecanismos de integração da rede municipal de serviços 

de saúde, através de, por exemplo, centrais informatizadas de marcação de 

ações especializadas e de regulação de internações, protocolos de atenção 

para evitar o uso desnecessário de procedimentos mais complexos, estímulo 

aos especialistas a realizar a contra-referência para as ESF, ampliando a 

comunicação entre ESF e serviços de referência;  

� estabelecer meios que propiciem a referência da USF para os serviços de 

emergência;  

� criar um segundo nível de complexidade da Atenção Básica, constituído por 

especialistas nas clínicas básicas e outras selecionadas conforme o perfil 

local de necessidades, o que possibilitaria a interconsulta, o aumento da 

resolutividade dos casos, a constituição da USF como porta de entrada e a 

integração da rede de serviços de saúde; 

� realizar coleta de material para exames de patologia clínica nas USF, o que 

facilitaria o acesso dos usuários; 

� constituir um sistema integrado de serviços de saúde que exija investimentos 

nos demais níveis de complexidade (BRASIL, 2002b).  

 

Conforme esse estudo (BRASIL, 2002b), levando-se em consideração as 

especificidades de cada município de grande porte e sem inibir a criatividade local, a 

adoção dessas recomendações, poderia tornar o PSF em porta de entrada 

efetivamente, consubstanciando-se em mudança do modelo assistencial, centrada 

em programação de atividades para grupos de risco e oferta organizada, adequando 

as respostas às necessidades individuais e coletivas, o que proporcionaria à 

população usuária maior acolhimento, articulação entre os serviços e redução das 

barreiras de acesso. 

Como vimos, a partir da discussão realizada, o acesso aos serviços de saúde 

vem se constituindo no momento atual do SUS uma questão de destaque, não 

somente em termos da organização do sistema de saúde, mas também em 



 

 

 

119

conseqüência da contramão do princípio da universalidade em tempos neoliberais 

de focalização. 

Nesse sentido, a priorização do acesso aos serviços de saúde via ampliação 

da atenção básica e PSF tem seguido a tendência da universalidade da atenção 

básica (BODSTEIN, 2002), o que sugere limitação do acesso aos demais níveis de 

complexidade e, conseqüentemente, subcategorias de universalidade. 

Para Medeiros (1998), quando o município adota o modelo hierárquico de 

organização dos serviços de forma inflexível e sem considerar o movimento real do 

usuário no SUS, tal modelo, na verdade, obstáculos de acesso aos demais níveis de 

complexidade, e aqueles que conseguirem esse acesso se depararão com serviços 

sucateados e reduzidos, quantitativa e qualitativamente, face o desfinanciamento da 

média e alta complexidade, impedindo que a população anteriormente não coberta 

pelo SUS tenha acesso integral e contribuindo para a migração de usuários ao setor 

privado de saúde (MARQUES & MENDES, 2003). Nesses termos,  

 

Se realmente o Estado brasileiro está disposto a transcender a 
universalidade do acesso, colocando na ordem do dia a atenuação dos 
quadros de injustiças sanitárias, é imperativo o reconhecimento dos limites 
que a atenção básica representa para a consecução dos postulados da 
política de saúde brasileira (MEDEIROS, 1998, p. 52-1). 

 

 

É, pois, nesse contexto que o Programa Saúde da Família surge, como 

estratégia da política de saúde, na tentativa de expandir o acesso à saúde a um 

maior número de cidadãos, via enfoque à atenção básica, considerada pelo 

Ministério da Saúde como principal porta de entrada ao SUS, capaz de referenciar 

os usuários à atenção de média e alta complexidade. 

Logo, o capítulo que segue analisará como o direito à saúde vem sendo 

assegurado à população de Maceió-AL, mediante a análise da disponibilidade dos 

serviços de saúde e do conseqüente acesso ao Programa Saúde da Família, 

durante o período de 2000 a 2004.  
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CAPÍTULO 3 - O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM MACEIÓ-AL 

 

 

3.1. O ACESSO À SAÚDE NO ESTADO DE ALAGOAS 

 

 

Existem na literatura diversas concepções de acesso, como já exposto 

anteriormente. Quando falamos de acesso à saúde estamos nos referindo à 

disponibilidade de serviços como condição necessária para possibilitar a utilização 

(CONH et al., 2002). Mesmo sabendo que a disponibilidade em si não garante 

necessariamente a utilização real, em virtude de diversos obstáculos que por 

ventura existam entre os serviços de saúde e a população, consideramos que sem a 

oferta não há viabilidade de acesso. Portanto, a análise do direito à saúde está 

sendo realizada mediante o acesso aos serviços de saúde, especificamente o 

acesso pelo PSF, em Maceió, durante os anos de 2000 a 2004.  

 Para tal, apresentamos indicadores sociais e de saúde por entendermos que 

o modo como a sociedade está organizada social e economicamente expressa a 

situação de saúde da população, uma vez que o conceito de saúde refere-se a um 

conjunto de fatores interdependentes, quais sejam: alimentação, moradia, 

saneamento básico, trabalho, meio ambiente, educação, lazer, acesso a bens e 

serviços fundamentais, dentre outros (BRASIL, 2001c). 

 

 

3.1.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECÔNOMICA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 

 

 O Estado de Alagoas situa-se na região Nordeste do Brasil, com uma área 

territorial de 27.767,661 km2, a terceira menor do país75, com taxa de urbanização 

de 66,9% (IBGE, 2005c).  Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) (IBGE, 2005b), referentes ao ano de 2004, residiam 2.987.371 

habitantes no estado, distribuídos entre os 102 municípios, com predomínio da 

                                                 
75 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/>. 
Acesso em: 20 fev. 2006. 
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população adulta, com 48,0% na faixa etária entre 20 a 59 anos e 43,1% de 

população jovem (de 0 a 19 anos).   

 Pequeno em extensão territorial, o Estado de Alagoas concentra em sua 

população um cenário de grande desigualdade social. Os indicadores sociais 

demonstram que quando se trata de educação o estado apresenta o pior nível 

educacional do Brasil. A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de 

idade é de 30,4%, a mais alta do país, quando a taxa do Nordeste é de 23,2% e a do 

Brasil é de 11,6%. Essa situação se agrava ainda mais entre a população residente 

na área rural, cuja taxa chega a 46,8% (IBGE, 2005c). 

Ainda que a taxa de freqüência à escola da população residente apresente 

melhores resultados entre a população mais jovem, visto que 93,7% da população 

de 7 a 14 anos estão estudando, nos deparamos com dados que indicam que dentre 

os jovens de 14 anos, 91,6% encontram-se fora de faixa etária em relação à série 

freqüentada. Outra evidência é a de que quanto maior a idade menor essa taxa e, 

por conseqüência, menor a escolarização, na medida em que apenas 30,4% das 

pessoas de 20 a 24 anos de idade permanecem estudando, chegando a 6,8% entre 

aquelas com 25 anos ou mais (IBGE, 2005c).  

 Essa realidade educacional da população alagoana reflete diretamente nos 

indicadores de renda, cujo rendimento da hora trabalhada da população é de R$ 

2,80, havendo uma diminuição entre aqueles que possuem menor escolaridade e 

entre as pessoas da cor preta e parda (IBGE, 2005c).  

 A população economicamente ativa em Alagoas é de 1.227.524 pessoas, 

estando 1.133.203 ocupadas. Se dentre a população ocupada 40,4% são 

empregados, desses, apenas 50,4% estão inseridos formalmente no mercado de 

trabalho. De toda população ocupada, 68,3% não contribuem com a Previdência 

Social, o que configura uma realidade de desproteção social dos trabalhadores do 

Estado (IBGE, 2005c). 

 O rendimento médio mensal de 49,7% da população ocupada (1.110.590) é de 

zero a 1 salário mínimo, enquanto apenas 4,5% da população recebem mais de 5 

salários mínimos. Essa população ocupada encontra-se distribuída entre os 

segmentos de atividades do setor agrícola (42,4%), de serviços (28,6%) e de 

comércio (13,7%). A expressão na geração de empregos no setor agrícola deve-se 

ao complexo sucro-alcooleiro na produção e industrialização da cana-de-açúcar e do 

fumo, culturas tradicionais no estado (GOMES & HORTALE, 2004).  
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 Em valores reais, o rendimento médio mensal de todos os trabalhos da 

população ocupada é de R$ 371,00, com exceção dos militares e estatutários (R$ 

915,10) e empregadores (R$1.631,80) (IBGE, 2005c), categorias populacionais com 

mais tempo de estudo e conseqüentemente com rendas maiores.  

 Das 316.388 famílias que possuem filhos com faixa etária de 0 a 6 anos, 

69,8% possuem rendimento médio mensal per capita até ½ salário mínimo. Já as 

famílias compostas por crianças com idades de 0 a 14 anos, do total de 507.794 

famílias, 66,5% recebem até ½ salário mínimo per capita (IBGE, 2005c), o que nos 

revela que a maioria das crianças e adolescentes no estado está expostas a 

condições de pobreza, logo, em situação de vulnerabilidade social. 

  A distribuição de renda em Alagoas é caracterizada pela alta concentração, 

conforme demonstram os dados do IBGE (2005c). Enquanto os 40% mais pobres da 

população ocupada possuem rendimento médio mensal de 0,48 salário mínimo76, o 

que equivale a R$ 114,97, os 10% mais ricos possuem rendimento médio mensal de 

R$ 2.021,39, o correspondente a 8,42 salários mínimos. 

 Desdobrando esses dados, ainda constatamos que entre os 40% mais pobres 

da população ocupada estão os menores índices de domicílios com saneamento 

adequado, menor escolaridade e maior índice de trabalhadores sem vínculo 

empregatício (IBGE, 2005c). Sobre as condições sanitárias, apenas 13,1% da 

população alagoana que reside em domicílio particular permanente e urbano tem 

saneamento adequado. Dentre a população que possui rendimento médio mensal 

per capita domiciliar acima de cinco salários mínimos o percentual sobe para 59,2%, 

enquanto que entre a população mais pobre, aquela que recebe até ½ salário 

mínimo, essa porcentagem cai para 8,5%. Já os indicadores referentes à coleta de 

lixo apontam que há coleta diretamente em 84,2% dos domicílios (IBGE, 2005c). 

 Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2000), 

embora os indicadores sociais do Estado de Alagoas ainda não sejam considerados 

adequados, quando se analisa a evolução entre os anos de 1991 a 2000, é possível 

constatar que os índices apresentaram mudanças importantes, a exemplo dos 

aumentos da renda per capita média e da média dos anos de estudos, da diminuição 

da taxa de analfabetismo e da proporção de pobres. Se em 1991 a proporção de 

                                                 
76 Considerando que os dados do estudo Síntese de Indicadores Sociais (IBGE, 2005c) referem-se ao 
ano de 2003, nesse período o salário mínimo vigente correspondia a R$ 240,00, conforme a Lei Nº 
10.699, de 09 de julho de 2003. Disponível em: <http://www.portalbrasil.net/salariominimo_ 
2003.htm>. Acesso em: 25 mar. 2006.  
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pobres em Alagoas era de 67,2%, no ano de 2000 atingiu 62,2% da população, 

índice ainda bastante elevado. Segundo RIPSA (2004), a proporção de pobres no 

estado no ano de 2004 é de 62,1%, o que nos indica que entre os anos de 2000 e 

2004 essa proporção praticamente se manteve inalterada, sendo a maior do 

Nordeste e do Brasil.  

 Ainda conforme este documento (PNUD, 2000), os indicadores de educação, 

longevidade e renda, os quais compõem o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH)77, apresentaram avanços nas últimas décadas, o que contribuiu para a 

elevação do IDH de 0,548 em 1991 para 0,649 em 2000 no Estado de Alagoas. 

Ainda assim, o Estado é classificado entre as regiões com desenvolvimento humano 

mediano, e quando comparado aos outros Estados brasileiros apresenta uma 

situação ruim, ocupando a 26ª colocação, estando apenas 1 Estado em situação 

igual ou pior que Alagoas. 

 Do ponto de vista econômico e político, a década de 90 em Alagoas é 

configurada pela desregulamentação estatal no setor sucroalcooleiro (maior 

empregador de mão-de-obra e setor mais importante da economia do Estado), o que 

estimulou a informalidade do trabalho, o desemprego e a diminuição da proteção 

social do trabalho, instalando um cenário de crise no Estado, também agravado pelo 

esvaziamento das ações sindicais (MEDEIROS, 2000). 

 Em 1988, por decisão judicial, a cobrança pelo Estado de Alagoas do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) aos usineiros é suspensa, os quais ainda 

pleitearam juridicamente as cobranças realizadas anteriormente, solicitação aceita 

pelo governador Fernando Collor, “no qual o Estado, ao lado da perda de receitas, 

assumiu o pagamento dos créditos fiscais em dez anos” (MEDEIROS, 2000, p. 97). 

 Para compensar a perda de arrecadação de receitas estaduais, foram 

realizadas transferências federais para o Estado, iniciando o processo de 

endividamento, cuja receita arrecada passou a ser priorizada para o pagamento de 

juros da dívida interna contraída. Assim, para Medeiros (2000, p. 98) estabeleceu-

se, “gradativamente, o agravamento da desestruturação da máquina administrativa 

em que as demandas aos serviços públicos não encontram respostas”. 

 A administração pública dos governos posteriores, principalmente a do 

governador Geraldo Bulhões (1991-1994), embora tenha impulsionado o 

                                                 
77 O IDH é avaliado como bom quanto mais próximo do valor 1 se aproximar (PNUD, 2000).  
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crescimento econômico, não alteraram significamente os indicadores sociais, 

configurando o que Medeiros (2000, p. 98) denomina de “continuidade à tradição do 

caráter autoritário e excludente do poder político”. Como conseqüência dessa cultura 

política instalada e perpetuada ao longo dos anos, o Estado de Alagoas herda os 

piores indicadores sociais do país, como exposto anteriormente. 

 

 

3.1.2. A SAÚDE NO ESTADO DE ALAGOAS  

  

 

O processo de implementação do SUS no Estado de Alagoas ao longo dos 

anos 90, segundo Gomes & Hortale (2004, p. 50), é marcado por “várias crises, 

mudanças freqüentes dos dirigentes, greves dos servidores públicos, chegando a 

acarretar a destituição do Conselho Estadual de Saúde (criado em 1992) e da CIB 

no ano de 1993, sendo recomposto nos anos de 1994 e 1995”. 

Nessa conjuntura, o processo de municipalização no estado ocorreu de forma 

conflituosa, face à crise política e administrativa vivenciada pelo governo alagoano. 

O papel da Secretaria Estadual de Saúde como coordenador da saúde no estado 

não era exercido, órgão também em crise institucional. 

Mesmo diante desses conflitos, conforme a NOB-SUS 96, Alagoas foi o 

primeiro estado a ser habilitado na condição de Gestão Plena do Sistema78, com 

85,29% dos municípios habilitados na GPAB e 14,71% na GPSM79 (GOMES & 

HORTALE, 2004). Para tal, Medeiros (2000) analisa que a criação do Conselho de 

Secretários Municipais de Saúde (COSEMS) em Alagoas foi fundamental para que o 

processo de municipalização avançasse, juntamente com os esforços de entidades80 

defensoras da reforma sanitária.   

                                                 
78 Segundo entrevista concedida por Eunice Canuto Ferreira, Secretária Executiva do Conselho 
Estadual de Saúde de Alagoas, em 11/04/06, mesmo diante da cultura política conservadora, o 
Estado de Alagoas aderiu à NOB-SUS 96 mais em função das transferências de recursos por parte 
do Ministério de Saúde do que em função de condições técnicas. Do ponto de vista técnico, os 
profissionais de saúde defensores do Movimento da Reforma Sanitária encontraram diversos 
entraves para a implementação da descentralização e municipalização da saúde no Estado.  
79 Segundo dados do Ministério da Saúde, em março de 2006, dos 102 municípios do Estado de 
Alagoas 15 estavam habilitados na GPSM. Disponível em: <http://dtr2001.saude.gov.br/ 
dad/habilitacoes/Hab_Mensais.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2006. 
80 O Núcleo de Saúde Pública da Universidade Federal de Alagoas teve papel fundamental para a 
municipalização da saúde em Alagoas, fornecendo cooperação técnica aos municípios para a 
organização dos sistemas locais de saúde, frente ao esvaziamento do suporte técnico da SES. Essa 
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 Assim, com o Plano de Desenvolvimento Sustentável para Alagoas, criado em 

1999 pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Alagoas, 

criaram-se condições para a organização do estado em regiões administrativas. Na 

saúde, a SES, em parceria com COSEMS, desencadeou-se discussões em torno da 

implantação de microrregiões coerentes às regiões definidas pela Secretaria de 

Planejamento, conforme critérios epidemiológicos, acesso viário, fluxo de pacientes 

e a relação econômica entre os municípios, criando-se, assim, 7 regiões de saúde e 

12 microrregiões (GOMES & HORTALE, 2004).  

 Com a NOAS-SUS 01/02 e suas novas regulamentações, a SES e o 

COSEMS reavaliaram a microrregionalização do estado, no sentido de elaborar o 

Plano Diretor de Regionalização (PDR), tomando por base os critérios adotados 

para a implantação das microrregiões, acrescentando um diagnóstico dos 

municípios quanto à capacidade instalada e complexidade da rede de serviços, o 

que levou à reavaliação, revisão e repactuação da PPI e à elaboração de um Plano 

Diretor de Investimentos (GOMES & HORTALE, 2004). 

 Desse modo, o PDR/AL-2002 ficou estruturado com 2 macrorregiões, 5 

regiões81, 13 microrregiões de saúde e 33 módulos assistenciais. A partir desse 

documento, às populações de todos os municípios foram ofertados serviços de 

saúde pelas microrregiões de cada região de saúde e no caso de demanda para 

serviços de média e parte da alta complexidade foram atendidos pelos municípios-

pólo de cada região, implementando assim a descentralização dos serviços de 

saúde em Alagoas e tornando tais serviços mais acessíveis à população. 

 Segundo as autoras (2004, p. 52),  

 

Somente os municípios de Arapiraca e Maceió desempenham papel de 
pólo macrorregional, em função da estrutura existente, em termos de rede 
física, equipamentos, recursos humanos e direcionamento de recursos 
financeiros de investimentos ao longo dos anos. Maceió, além de constituir 
pólo da macrorregião, é o único município que oferece referência a todos 
os municípios sendo também pólo estadual.  

 

 

                                                                                                                                                         

entidade aglutinou o movimento sanitário no estado, travando diversos embates com a SES 
(MEDEIROS, 2000). 
81 Segundo esse documento, a região de saúde refere-se à “instância de garantia de média 
complexidade ambulatorial e hospitalar, bem como da alta complexidade, caracterizando o segundo 
nível de referência intermunicipal” (GOMES & HORTALE, 2004, p. 51). 
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3.1.2.1. A CAPACIDADE INSTALADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM ALAGOAS 

E INDICADORES DE SAÚDE 

 

 

 Ao longo da década de 90 o número de estabelecimentos de saúde em 

Alagoas aumentou, passando de 632 em 1990 para 935 no ano de 2002, conforme 

demonstra o documento “Estatísticas da Saúde: assistência médico-sanitária, 2002” 

(IBGE, 2002). Dos 935 estabelecimentos de saúde, 929 encontravam-se em 

atividade, dos quais 785 eram públicos e 144 privados. Logo, havia no estado um 

predomínio de serviços públicos de saúde, distribuídos entre as esferas 

administrativas municipais (760 estabelecimentos), estadual (26 estabelecimentos) e 

federal (5 estabelecimentos)82. 

 Apesar desse predomínio de serviços públicos, nestes estavam em sua 

maioria os serviços de menor complexidade, a exemplo dos serviços de saúde sem 

internamentos. Quando se tratava de atendimentos que exigiam maior 

complexidade, dos 106 estabelecimentos com internação, 49 eram do setor privado 

(com ou sem convênio com o SUS) e dos 56 estabelecimentos que prestavam 

serviços de apoio à diagnose e terapia, 48 estavam no setor privado (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Estabelecimentos de saúde, por tipo de atendimentos, 
Alagoas, 2002 
 
 Estabelecimentos de Saúde/ 

Tipo de atendimentos 
Com 

Internação 
Sem 

Internação 
Apoio à 

Diagnose e 
Terapia 

Total 

Público 57 726 8 791 
Privado 10 34 29 73 
Privado/SUS 39 13 19 71 
Total 106 773 56 935 
Fonte: Dados adaptados de IBGE (2002). 

 

 A oferta de leitos para a população alagoana era de 6.870, estando distribuídos 

2.519 leitos em estabelecimentos públicos de saúde e 4.351 em estabelecimentos 

privados de saúde, dos quais 4.097 leitos eram conveniados pelo SUS e apenas 254 

leitos exclusivamente particulares, totalizando 6.616 leitos disponíveis ao SUS 

(IBGE, 2002). Dentre os leitos existentes, a maior oferta era para os casos 

                                                 
82 Entre os 144 estabelecimentos de saúde em atividades 71 são conveniados ao SUS, ou seja, 
quase 50% recebem recursos do SUS (IBGE, 2002). 
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cirúrgicos, pediátricos, clínicos e obstétricos, respectivamente, havendo uma média 

de 2,12 leitos por 1.000 habitantes83 (BRASIL, 2004c). 

Quanto aos equipamentos de saúde existentes no Estado, observamos que 

quanto maior o nível de complexidade, menor a disponibilidade nos serviços 

públicos de saúde, o que compromete o acesso dos usuários aos exames mais 

complexos, muito embora possamos observar que, mesmo existentes nos 

estabelecimentos de saúde privados, muitos estão disponíveis ao SUS, com 

exceção do aparelho de ressonância magnética (Tabela 6). 

  

Tabela 6 - Equipamentos existentes, disponíveis ao SUS, por tipo de 
estabelecimentos de saúde, Alagoas, 2002 
 

Equipamentos/ 
Tipos de 

Estabelecimentos 

Total Com 
Internação 

Sem 
Internação 

Apoio à 
Diagnose 
e Terapia 

Total de 
equipamentos 

disponíveis 
ao SUS 

Mamógrafos* 28 15 3 10 15 
Aparelhos de 
ultrassom 

 
39 

 
16 

 
7 

 
16 

 
12 

Aparelhos de Raio 
X** 

 
121 

 
100 

 
9 

 
12 

 
86 

Aparelhos de Raio X 
para densitometria 
óssea 

 
 

6 

 
 

1 

 
 
- 

 
 

5 

 
 

3 
Hemodiálise 148 101 28 19 112 
Tomógrafos 11 8 - 3 7 
Ressonância 
Magnética 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

Eletrocardiógrafos 139 93 34 12 105 
Eletroencefalógrafos 11 8 1 2 5 
Fonte: Dados adaptados de IBGE (2002). 
 Nota: Sinais convencionais utilizados: 
          * Mamógrafos com comando simples e com estereotaxia. 

       ** Raio X até 100mA, de 100mA a 500mA e mais de 500mA. 
       - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

 Quanto à atenção básica de saúde, a cobertura populacional através do 

PACS, do PSF e da ESB84, estava acima dos percentuais do Nordeste e do Brasil, 

com 73,84% da população de Alagoas coberta pelo PACS, 65,86% pelo PSF e 

57,88% pela ESB (BRASIL, 2004c), dado importante do ponto de vista do acesso 

quando constatamos que aproximadamente 91,6% da população do estado 

dependiam exclusivamente dos serviços de saúde do SUS, conforme a pesquisa 

                                                 
83 A média de leitos disponíveis em Alagoas para cada 1.000 habitantes não dista da quantidade que 
é ofertada pelo Nordeste (2,40) e pelo Brasil (2,34), estando na média regional e nacional (BRASIL, 
2004c).  
84 Equipe de Saúde Bucal. 
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“Acesso e Utilização de Serviços de Saúde” referente ao ano de 2003 (IBGE, 

2005a). Segundo esse estudo, do total de 2.952.994 habitantes85 residentes em 

Alagoas, 2.705.202 não possíam planos de saúde (± 91,6%), estando cobertos pelos 

planos apenas 247.792 habitantes (± 8,4%), sendo que 39.296 possíam planos de 

assistência ao servidor público e 208.496 planos de empresas privadas.  

 Mesmo com essa oferta de serviços de saúde que o Estado de Alagoas 

disponibilizava, os indicadores de saúde no estado refletiam a condição de pobreza, 

de baixa escolaridade e baixa renda, com altos índices de mortalidade e morbidade 

decorrentes de doenças que poderiam ser preveníveis. 

 O perfil de morbidade no estado, no ano de 2004, indicava que dentre as 

maiores incidências86 de doenças transmissíveis, estavam as Hepatites B (117) e C 

(49), e sífilis congênita (48). Quanto à taxa de incidência87 das doenças 

transmissíveis, a dengue (168,94) e a tuberculose (41,17) superaram os valores 

nacionais (128,25; 40,76 respectivamente). Embora as taxas de neoplasias malignas 

estivessem abaixo da média regional e nacional, no estado as maiores taxas de 

incidência eram de mama feminina (13,49), de colo do útero (10,95) e próstata 

(10,62), respectivamente (RIPSA, 2004). 

No que se refere à proporção de internações hospitalares88 custeadas pelo 

SUS, por grupos de causas específicas, em Alagoas 29,96% das internações 

ocorreram por gravidez, parto e puerpério, a maior proporção do Nordeste, seguida 

por doenças do aparelho respiratório (13,47%) e por doenças infecciosas e 

parasitárias (12,84%). 

Quanto aos indicadores de mortalidade, os dados da RIPSA (2004) apontam 

em Alagoas a mortalidade infantil89 estimada em 52,64, constituindo-se na maior do 

país, como conseqüência dos indicadores sociais anteriormente mencionados. 

Dentre os demais indicadores de mortalidade por grupos específicos, 

observamos maiores proporções90 de doenças do aparelho circulatório (28,01%), o 

que correspondeu a 109,61 mortes para cada 100.000 habitantes, e de causas 

externas (17,43%), ou seja, 68,22 mortes por causas externas para cada 100.000 
                                                 
85 O documento “Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Síntese de Indicadores, 2004” (IBGE, 
2005b) aponta 2.987.371 de habitantes.  
86 Número absoluto de casos novos confirmados (RIPSA, 2002) 
87 Número absoluto de casos novos confirmados por 100.000 habitantes (Ibid.). 
88 Distribuição percentual das internações hospitalares pagas pelo SUS (Ibid.). 
89 Número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos (Ibid.). 
90 Mortalidade proporcional refere-se à distribuição percentual de óbitos por grupos de causas 
definidas (Ibid.).  
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pessoas, sendo que destas 34,04 foram em decorrência de homicídios (RIPSA, 

2004). 

 

 

3.2. O ACESSO À SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ  

 

 

3.2.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ 

 

 

 O município de Maceió, capital de Alagoas, situa-se no litoral do estado, com 

uma área territorial91 de 511km2 (Figura 6), e população total estimada no ano de 

2004 em 866.165 habitantes92, aproximadamente 29,5% da população do Estado. 

Sua densidade demográfica é de 1.560,27 e o grau de urbanização atinge 99,75% 

(BRASIL, 2004). 

 

   

       Figura 6 - Mapa geográfico do Brasil, Alagoas, Maceió, 2004 

         Fonte: Departamento de Atenção Básica, SAS/MS (BRASIL, 2004). 

  

 A população do município era predominantemente adulta, representando 

52,55% da população total na faixa etária de 20 a 59 anos, e além de adulta tinha 

maioria feminina (52,80%)93, o que exigia da gestão local a oferta de serviços 

especializados na saúde da mulher, com ações voltadas para o planejamento 

                                                 
91 Dado disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidades>. Acesso em: 28 fev. 2006. 
92 Dados mais recentes sobre a população total residente em Maceió, referentes ao ano de 2005, 
indicam a população estimada em 903.463 habitantes. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/cidades>. Acesso em: 28 fev. 2006. 
93 Dados fornecidos pelo Relatório de Gestão-2004, da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió 
(MACEIÓ, 2005, p. 09). 
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familiar, pré-natal e prevenção de doenças (câncer do colo do útero e de mama, por 

exemplo), visto que, 35,49% encontravam-se em idade fértil94. A população infanto-

juvenil (de 0 a 19 anos) era a segunda maior, representando 40,99%, seguida da 

idosa (6,47%). 

 A escolaridade da população maceioense apresenta melhores resultados 

quando comparados os dados do estado. Enquanto a taxa de analfabetismo da 

população com 15 anos ou mais em Alagoas é de 30,4%, como mencionado 

anteriormente, a de Maceió é de 16,87%, o que indica que a população do município 

é mais escolarizada, apresentando também uma média maior de anos de estudos 

(BRASIL, 2004). 

 O Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2000) afirma que embora, nas 

últimas décadas, os indicadores sociais do município venham apresentando 

melhores resultados educacionais, aumento na renda média per capita de R$ 231,8 

em 1991 para R$ 283,0 em 2000, a proporção de pobres, que era de 38,4% em 

1991, subiu para 38,8% no ano de 2000. A alta concentração de renda verificada 

nos indicadores do Estado também foi identificada no município, uma vez que, 

enquanto 71,9% de toda renda do município se encontrava com os 20% mais ricos 

da população, os 28,1% restantes da renda foram distribuídos por 80% da 

população mais pobre.  

 Quanto à rede de abastecimento de água no município, 80,67% da população 

urbana estava coberta. A coleta de lixo da população urbana tinha cobertura de 

92,19%, mas quando falamos em esgotamento sanitário, apenas 45,10% das 

residências estavam interligadas ao sistema de esgotamento sanitário, o que 

demonstrou condições inadequadas de saneamento básico (BRASIL, 2004).  

 Para o PNUD (2000), o IDH de Maceió era de 0,739, classificando o município 

com médio desenvolvimento humano, mas considerado bom quando comparado aos 

demais municípios do Estado, apresentando o melhor IDH de Alagoas, em 

decorrência principalmente da melhoria educacional da população.  

 Do ponto de vista político, Cavalcante (1998) afirma que até o limiar da 

década de 90 a cultura política em Maceió foi marcada por uma tradição 

conservadora de permanência das elites no poder público local. Considera, pois, a 

assunção do prefeito Ronaldo Lessa (PSB/PT), em 1993, um marco na história 

                                                 
94 Ver Brasil (2004). 
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política do município, cujo propósito era realizar uma administração com o lema 

“Maceió para Todos”, “caracterizada como progressista, democrática, de oposição 

às forças políticas tradicionais que sempre controlaram o poder municipal e estadual 

em Alagoas” (CAVALCANTE, 1998, p. 43), a partir da criação de estruturas 

participativas para o controle social. Assim,  

 

“A direção política de seu governo propunha uma descentralização da 
gestão, com participação social, em que os conselhos passam a ter uma 
configuração mais relevante no cenário municipal, nas diversas áreas: 
educação, criança e adolescente, transporte, saúde, etc.” (1998, p. 52). 
 

 

 O resultado dessa nova cultura política com base democrática, possibilitando 

a participação social dos movimentos sociais em Maceió e o exercício do controle 

social sobre as políticas públicas, pode ser refletido nos avanços obtidos nos 

indicadores sociais do município entre 1991 e 2000 (PNUD, 2000), visto que o perfil 

desses movimentos no município é o da luta em torno da afirmação dos direitos, 

contra as variadas formas de discriminação (gênero, raça, ecologia, infância e 

adolescência, homossexualismo) e pela defesa de uma sobrevida digna 

(CAVALCANTE, 1998). 

 

 

3.2.2. A SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ 

  

 

 Segundo o documento “Relatório de Gestão, 2004”, elaborado pela Secretaria 

de Municipal de Saúde de Maceió (MACEIÓ, 2005), a gestão da saúde no município 

nos últimos anos vem se organizando para garantir o acesso da população aos 

serviços assistenciais de saúde e vigilância à saúde, conforme as diretrizes do SUS. 

 Nesse sentido, o município está habilitado na Gestão Plena do Sistema 

Municipal de Saúde (GPSM), desde 19 de setembro de 2002, como preza a NOAS-

SUS 01/02. Logo, o município tem a responsabilidade plena pela saúde da 

população, assumindo a gestão de todos os prestadores de serviços de saúde 

localizados em seu território, independente da natureza jurídica (MACEIÓ, 2005). 
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 Ainda conforme esse documento, na gestão municipal exercida por Kátia 

Born95, realizada de 2000 a 2004, os distritos sanitários se encontravam 

desestruturados, os quais serviam apenas como referência geográfica da rede 

assistencial. Apesar da distritalização não ser adotada efetivamente enquanto 

processo político-organizativo (PAIM, 1999), do ponto de vista formal o município de 

Maceió estava dividido por 7 distritos sanitários, sendo os distritos 7, 5, 1 e 2, 

respectivamente, os mais populosos e onde também se concentrava a maior parcela 

de pobres da cidade (Figura 7).  

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Maceió (2005) 

Figura 7 - Mapa do município de Maceió, segundo bairros e distritos 
sanitários, 2004 

      Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Maceió (MACEIÓ, 2005). 

 

 

                                                 
95 Na época, o município era gerido pela prefeita Kátia Born, pela coligação partidária PSB/PT, 
coligação esta com 12 anos de permanência no poder local. A partir do ano de 2005 assumiu a 
administração local o prefeito Cícero Almeida (PTB/ PFL/ PP/PPS), em atual exercício.  
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3.2.2.1. A CAPACIDADE INSTALADA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM MACEIÓ E 

INDICADORES DE SAÚDE 

 

 

 A capacidade instalada dos serviços de saúde em Maceió indicava que das 

172 unidades de saúde 57,5% eram de natureza pública (1,7% federais; 16,3% 

estaduais, 39,5% municipais), 36% eram privadas com fins lucrativos, 4,7% eram 

filantrópicas sem fins lucrativos e 1,7% eram de sindicatos, demonstrando que 

embora a maioria dos serviços de saúde no município sejam públicos, havia uma 

proporção significativa de serviços privados. Desse universo de 172 unidades de 

saúde (Figura 8), 23% eram de serviços auxiliares de diagnose e terapia, 16% eram 

de unidades de saúde da família96, 12% eram clínicas especializadas, 11% eram 

centro de saúde e 11% eram ambulatórios de unidade hospitalar especializada 

(BRASIL, 2005a). 

Unidades de Vigilância 
Sanitária

1%

Centro de Saúde
12%

Policlínica
6%

Ambulatório de Unidade 
Hospitalar Geral

7%

Consultório
1%

Outros Serviços Auxiliares de 
Diagnose e Terapia

23%

Posto de Saúde
1%

Unidades não Especificadas
1%

Unidade de Saúde da Família
16%

Unid. Móvel Terr. Prog. 
Enfrent. Às Emergências e 

Traumas
4%

Farmácia para Dispensação 
de Medicamentos

1%

Ambulatório de Unidade 
Hospitalar Especializada

11%

Pronto Socorro Geral
1%

Pronto SocorroEspecializado
2%

Centro/Núcleo de Atenção 
Psicossocial

2%

Clínica Especialziada
12%

Centro/Núcleo de 
Reabilitação

1%

 

Figura 8 - Proporção de unidades de saúde, segundo o tipo, Maceió, 2003 
 Fonte: Ministério da Saúde/SIA/SUS (BRASIL, 2005a). 
 

 

                                                 
96 Como esses dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005a) são referentes ao ano de 2003, 
acredita-se que não correspondem à realidade atual, visto que o documento Relatório de Gestão-
2004 (MACEIÓ, 2005, p. 60) indica que no ano de 2004 já existiam 61 unidades de saúde da família. 
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  Sobre a capacidade instalada de unidades hospitalares, dos 29 hospitais 

situados em Maceió, 21 estavam no setor privado (18 contratados pelo SUS e 3 

filantrópicos) e apenas 8 no setor público (6 estaduais, 1 municipal e 1 universitário), 

o que nos indica que havia uma alta concentração de leitos particulares (BRASIL, 

2005a). Do total de 3.643 leitos, 2.767 estavam nos hospitais particulares (1.799 

conveniados aos SUS e 968 filantrópicos) e apenas 876 estavam nas unidades 

públicas. Nesse sentido, para cada 1.000 habitantes existiam 4,3 leitos, distribuídos 

em maiores proporções entre as especialidades de psiquiatria (1.002), pediatria 

(891), cirurgia (688) e clínica médica (561) (BRASIL, 2005a).  

  Ao considerarmos que apenas 14,5% da população maceioense era coberta 

por planos de saúde (BRASIL, 2005b), o que a priori nos sugere que 85,5% da 

população dependiam dos serviços públicos de saúde, essa concentração de leitos 

hospitalares nos serviços privados é preocupante do ponto de vista da 

universalidade e do acesso, diante das condições socioeconômicas da população, 

mesmo sendo a maioria conveniado ao SUS. 

  No que se refere aos indicadores de morbidade, o perfil de Maceió não difere 

muito do perfil do Estado. No município, as maiores incidências de morbidade seram 

de doenças transmissíveis, quais sejam, hepatites B (57) e C (35)97, sífilis congênita 

(27) e doença meningocócica (12), respectivamente, o que se verificava também nas 

taxas de incidência de morbidade, cujos dados indicavam que em Maceió para cada 

100.000 habitantes 318,88 adoeciam de dengue98, 56,17 de tuberculose e 17,91 de 

AIDS (RIPSA, 2004), o que indicava que as doenças transmissíveis representavam 

o maior fator de risco de morbidade, e dentre elas todas poderiam ser preveníveis 

com infra-estrutura urbana básica e/ou com ações de educação em saúde, por 

exemplo.  

 As neoplasias malignas representavam o segundo maior fator de risco de 

morbidade, atingindo em cada 100.000 pessoas 31,66 com câncer de mama 

feminina, 20,41 de próstata e 19,91 de colo de útero (BRASIL, 2005a). 

                                                 
97 Segundo RIPSA (2002, p. 152), a ocorrência de casos de hepatites B e C pode indicar insuficiente 
cobertura da vacinação (no caso da hepatite B) em segmentos populacionais mais expostos ao risco 
de contaminação, como também pode indicar práticas inadequadas de esterilização do instrumental 
de saúde, deficiente controle da qualidade do sangue transfundido e práticas de risco nas relações 
sexuais. 
98 A taxa de incidência de casos de dengue em Maceió representa quase 50% dos casos de Alagoas 
(168,94), estando bem acima da taxa nacional que é de 128,25 pessoas para cada 100.000 
habitantes.  
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O número de pacientes submetidos a tratamento de diálise renal no SUS em 

Maceió era 54,7 para cada 100.000 habitantes, acima da prevalência do Estado 

(38,12), do Nordeste (37,00) e do Brasil (50,55), sendo a prevalência de 40 

pacientes por 100 mil habitantes o parâmetro de avaliação do indicador (RIPSA, 

2004). 

Contudo, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió 

(MACEIÓ, 2005), dentre as doenças e agravos não transmissíveis as doenças 

cardiovasculares apresentavam a maior taxa de incidência, com 402,46 casos em 

cada 100.000 habitantes, seguidas das doenças por causas externas (348,43) e das 

neoplasias (60,38, somadas as de mama e de colo de útero). 

Sobre as maiores proporções de internações realizadas pelo SUS por causas 

específicas, os dados demonstravam que 27,61% ocorreram em razão de gravidez, 

parto e puerpério, 15,21% por doenças do aparelho respiratório, 12,04% por 

doenças infecciosas e parasitárias e 9,19% por demais causas, em consonância 

com a tendência estadual (RIPSA, 2004).  

Quando nos reportamos para a situação da saúde na população infantil, os 

dados indicavam que no município a prevalência de desnutrição em menores de 2 

anos era de 15,18, enquanto que a do estado era de 12,36 e a do país de 6,13 

(BRASIL, 2004), indicador resultante direto das condições de pobreza a que estava 

submetida parcela significativa das crianças maceioenses. 

 Apesar da taxa de mortalidade infantil de Alagoas ser considerada a mais alta 

do país, em Maceió para cada 1.000 crianças nascidas vivas 19,38 morriam antes 

de completarem 1 ano de vida (MACEIÓ, 2005), podendo essa taxa ser classificada 

como baixa99.  

 No que se refere à mortalidade, ainda que as doenças transmissíveis se 

destacassem como fator de risco de morbidade, as maiores proporções de 

mortalidade eram por doenças do aparelho circulatório (28,96%), causas externas 

(16,01%), e neoplasias (12,10%) (RIPSA, 2004), as quais podiam ser consideradas 

como fatores de risco tanto de morbidade quanto de mortalidade. 

 Dentre as doenças do aparelho circulatório, para cada 100.000 habitantes, 

morriam 62,31 por doença cerebrovascular e 34,76 por doença isquêmica do 

coração. Segundo RIPSA (2002, p. 121) a incidência de mortalidade por doenças do 

                                                 
99 Segundo RIPSA (2002, p. 101), “as taxas de mortalidade infantil são geralmente classificadas em 
altas (50 por mil ou mais), médias (20-49) e baixas (menos de 20)”. 
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aparelho circulatório está associada à freqüência de fatores de risco, como 

tabagismo, hipertensão, obesidade, hipercolesterolemia, diabetes, sedentarismo e 

estresse, bem como, podem também estar associada à qualidade da assistência 

médica disponível. 

 Quanto às mortes por causas externas, para cada 100.000 habitantes 50,37 

morriam por homicídio e 20,69 por acidentes de transportes, causas que ao longo 

dos anos vêm se tornando relevantes para a saúde pública brasileira, principalmente 

nos grandes centros urbanos. Essa constatação dos homicídios apresentarem-se 

como as maiores taxas de mortalidade por causas externas em Maceió, também é 

percebida na região Nordeste como um todo, além das regiões Norte e Sudeste, 

cujos números têm seguido tendência ascendente desde 1991 nessas regiões 

especificadas (RIPSA, 2002).  

Já nas neoplasias malignas, as maiores taxas de mortalidade eram por próstata 

(8,26), seguida por mama feminina (6,27) e por colo de útero (4,70), mortes que 

poderiam ser evitadas desde que a população tivesse acesso aos exames 

preventivos.  Segundo o IBGE (2005a), ao analisar a cobertura de exame clínico das 

mamas em mulheres a partir dos 40 anos de idade, no ano de 2003, detectou que 

apenas 37,6% dessa população tiveram acesso a tal exame e que 34,4% dessas 

mulheres nunca foram submetidas ao exame clínico de mamas por profissional de 

saúde. Esta constatação se agrava quando é observada essa realidade em Alagoas, 

onde 62,2% das mulheres nessa faixa etária informaram que nunca realizaram este 

exame e 54,2% das mulheres a partir de 25 anos de idade referiram não ter 

realizado o exame preventivo de câncer de colo do útero nos últimos 3 anos. Vistas 

as semelhanças dos indicadores de Alagoas e Maceió, os dados do estado não 

eram muito diferentes aos do município, o que denotava grave limitação de acesso a 

estes procedimentos (IBGE, 2005a, p. 44), o que podendo estar incidindo nesses 

indicadores de mortalidade.  
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3.2.3. O ACESSO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM MACEIÓ  

 

 

Segundo dados fornecidos pela Coordenação do Programa Saúde da 

Família, da Secretaria Municipal de Saúde100, a implantação do PSF em Maceió 

ocorreu a partir de 1996, com a disponibilidade de equipes nos bairros de maior 

concentração populacional e maior exclusão social, a exemplo do Tabuleiro dos 

Martins e do Benedito Bentes. Os principais problemas identificados no início da 

implantação referiam-se à falta de experiência dos profissionais em lidar com o novo 

modelo de atenção voltado para as ações básicas de saúde e a contratação de 

profissionais de saúde para composição das equipes de saúde da família mediante 

realização de concursos públicos, visto os altos salários pagos aos ACS (em média 

R$ 1.000,00 no ano de 1996), incidindo em alto custo de recursos humanos, o que 

dificultou a ampliação do programa no município. 

O PSF em Maceió nos últimos anos vem apresentando tendência de 

ampliação de cobertura populacional. No ano de 2000 o município dispunha de 57 

ESF que cobriam 24,65% da população, passando no ano de 2004 para 61 ESF e 

cobertura populacional de 24,74%, do total de 866.165 habitantes (MACEIÓ, 2005), 

o que demonstra que apesar da ampliação do acesso, esta tem ocorrido de forma 

moderada. Essas equipes estavam distribuídas entre 26 Unidades de Saúde da 

Família (USF), nos 7 Distritos Sanitários, especificamente nos bairros Poço, 

Pescaria, Guaxuma, Jacarecica, Ipioca, Cruz das Almas, Vergel do Lago, Trapiche 

da Barra, Pontal da Barra, Pinheiro, Pitanguinha, Canaã, Ouro Preto, Farol, Rio 

Novo, Fernão Velho, Feitosa, Jacintinho, Barro Duro, Benedito Bentes, Cidade 

Universitária, Tabuleiro dos Martins, Clima Bom, não existindo ESF em 26 bairros. 

Das 43 unidades básicas101 de saúde ofertadas à população de Maceió, 26 eram 

USF com PSF, 15 eram unidades básicas e 2 eram postos de atendimento médico 

(MACEIÓ, 2005). 

Sobre a cobertura do PSF, mesmo a maioria dos serviços de saúde da 

atenção básica sendo ofertada pelo PSF, para municípios como Maceió, que 

possuem entre 500 mil e 2 milhões de habitantes, o Ministério da Saúde, através do 

                                                 
100 Entrevista concedida pelo então Coordenador do Programa Saúde da Família, José Araújo, 
realizada em 26/05/2004, sobre o processo de implantação do PSF em Maceió. 
101 Além das 43 unidades básicas de saúde mantidas pelo município, também são ofertados serviços 
de saúde por 7 unidades intermediárias e por 9 unidades especializadas (MACEIÓ, 2005).  



 

 

 

138

Programa de Expansão da Saúde da Família (PROESF), recomenda uma meta de 

atingir 50% de cobertura populacional de 2002 a 2009 (BRASIL, 2003a, p. 150), 

atingindo o município em 2004 uma cobertura populacional de apenas 24,74% 

(MACEIÓ, 2005).  

  Como vimos, a tendência de ampliação da cobertura pelo PSF vem se dando 

de forma moderada em consonância com os recursos financeiros utilizados em 

Maceió para a oferta de serviços de saúde de atenção básica. Mesmo havendo um 

aumento de transferências de recursos do Ministério da Saúde para o município, 

esse aumento também tem sido moderado, principalmente a transferência realizada 

para a atenção básica, enquanto que para os serviços de média a e alta 

complexidade e para as ações estratégicas as transferências anuais têm ocorrido de 

forma mais significativa (Tabela 7). Nesse sentido, percebe-se que a 

responsabilidade atribuída aos municípios pelo Ministério de Saúde de tornar a 

atenção básica a principal porta de entrada, através do PSF, não tem sido 

acompanhada pela disponibilidade de recursos suficientes para tal. 

  

Tabela 7 - Transferências realizadas pelo Ministério da Saúde, Maceió, no 
período 2000-2004 
 

Transferências (R$) 
realizadas pelo 

Ministério da Saúde 

2000 2001 2002 2003 2004 

Atenção básica ... ... 16.265.093,98 17.524.945,90 18.452.945,20 
Média e alta 
complexidade 

... ... 58.787.208,09 62.734.586,98 64.782.510,33 

Ações estratégicas ... ... 6.769.145,56 14.287.997,58 15.171.511,52 
Total ... ... 81.821.447,63 94.547.530,46 98.406.967,05 

   Fontes: Ministério da Saúde (BRASIL, 2005a). 
   Nota: Sinais convencionais utilizados: 

      ... Dado numérico não disponível. 
 

 

 Mesmo havendo um aumento da despesa total com saúde entre os anos 2000 

e 2004, aumento da despesa com recursos próprios do município102, aumento de 

transferências de recursos financeiros pelo SUS por habitante pelo governo federal e 

                                                 
102 Esse aumento gradativo de despesas em saúde com recursos próprios nos municípios ocorreu em 
conformidade com o estabelecido pela Emenda Constitucional Nº 29 (EC 29), aprovada em 13 de 
setembro de 2000, a qual normatizava que até o ano de 2004 os municípios deveriam destinar 15% 
dos seus recursos provenientes da arrecadação de impostos. Em Maceió, o Relatório de Gestão de 
2004 (MACEIÓ, 2005) afirma que a despesa com recursos próprios aplicados em saúde, conforme a 
EC 29, atingiu 15,25%. Quanto à atenção básica, a EC 29 determina que 15% de todos os recursos 
da União sejam aplicados nos municípios para ações e serviços de saúde básicos. 
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estadual (Tabela 8), tais investimentos não têm proporcionado um crescimento 

significativo da ampliação do acesso ao PSF em Maceió (BRASIL, 2005a). 

 

Tabela 8 - Proporção de despesas e transferências com serviços saúde, 
Maceió, Maceió, no período 2000-2004 
 

Proporção (%) de despesas e 
transferências com serviços de saúde 

2000 2001 2002 2003 2004 

Despesa com pessoal/despesa total 34,3 16,9 34,5 34,51 31,99* 
Despesa com investimentos/despesa total 3,3 3,2 1,4 0,67 0,86* 
Despesa com serviços terceiros – pessoa 
jurídica/despesa total 

58,7 59,1 58,5 61,21 62,47* 

Transferências SUS/despesa total com 
saúde 

93,4 81,1 74,2 71,91 67,71* 

Recursos próprios aplicados em saúde 
(EC 29) 

3,1 9,2 11,4 13,26 15,25* 

Fontes: Ministério da Saúde (BRASIL, 2005a); Secretaria Municipal de Saúde de Maceió 
(MACEIÓ, 2005). 
Nota: Sinais convencionais utilizados: 
          * Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.           
           

 

 Logo, apesar da cobertura populacional do PSF ser baixa, dentre as unidades 

de saúde básica, as Unidades de Saúde da Família representam a maioria, e 

conseqüentemente exercem influência sobre os indicadores de saúde de Maceió. 

Embora a oferta dos serviços de atenção básica no município seja insuficiente, 

inclusive do PSF, os dados do Pacto da Atenção Básica103 (BRASIL, 2005c) indicam 

que os serviços de atenção básica em Maceió têm contribuído positivamente para a 

melhoria dos indicadores de morbidade e mortalidade. Nesse sentido, do ano de 

2000 a 2004, os dados sobre a saúde da criança apontam redução no número 

absoluto de óbitos em menores de um ano de idade, na taxa de mortalidade infantil, 

na taxa de internação por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos, no 

número absoluto de óbitos neonatais e na taxa de mortalidade infantil neonatal 

(BRASIL, 2005c). Contudo, não houve redução na proporção de nascidos vivos com 

baixo peso ao nascer, nem na proporção de óbitos em menores de um ano de idade 

                                                 
103 Medina (2002, p. 04) define o Pacto dos Indicadores da Atenção Básica como “um instrumento 
jurídico-normativo, definido e regulamentado por Portaria Ministerial, que estabelece como 
responsabilidades dos municípios e estados o cumprimento de metas acordadas entre os três níveis 
de gestão, em relação a um elenco mínimo de indicadores adotados para avaliação da atenção 
básica em saúde”. Nesse sentido, os dados fornecidos pelo Pacto referem-se aos resultados de todos 
os serviços de atenção básica, inclusive PSF. Para nossa análise, serão utilizados dados do Pacto de 
Indicadores da Atenção Básica e dados da atenção realizada apenas pelo PSF. 
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por causas mal definidas, quando a tendência nacional era de redução desses 

indicadores (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Indicadores da saúde da criança, Maceió, no período 2000-2004 
 

Indicadores da Saúde da Criança 2000 2001 2002 2003 2004 

Nº absoluto de óbitos em < de 1 ano 552 493 387 ... 302* 
Taxa de mortalidade infantil 32,31 28,83 23,31 ... 19,38* 
Proporção (%) de nascidos vivos com 
baixo peso ao nascer  

 
7,66 

 
7,36 

 
8,13 

 
... 

 
8,32* 

Proporção (%) de óbitos em < de 1 ano 
por causas mal definidas 

 
3,08 

 
1,22 

 
2,58 

 
... 

 
5,63* 

Taxa de internação por infecção 
respiratória aguda em < de 5 anos  

 
84,25 

 
76,57 

 
66,77 

 
65,82 

 
59,82 

Homogeneidade da cobertura vacinal 
por tetravalente em < de 1 ano 

 
... 

 
... 

 
100,00 

 
100,00 

 
... 

Nº absoluto de óbitos neonatais 408 363 278 ... ... 
Taxa de mortalidade infantil neonatal 23,88 21,23 16,75 ... ... 

Fontes: Ministério da Saúde (BRASIL, 2005c); Secretaria Municipal de Saúde de Maceió 
(MACEIÓ, 2005). 
Nota: Sinais convencionais utilizados: 
          * Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.           
          ... Dado numérico não disponível. 

      

 Os indicadores de saúde das crianças cobertas pelo PSF (BRASIL, 2006), 

durante os anos de 2000 a 2004, apontam que dentre aquelas que nasceram vivas 

mais de 97% foram pesadas, o que possibilitou a detecção de crianças com baixo 

peso. Esse acompanhamento, associado à cobertura vacinal acima de 90% das 

crianças, vem contribuindo ao longo desses anos para a redução de morbidade e 

mortalidade infantil, expressa através das diminuições de óbitos em crianças 

menores de 1 ano por diarréia e por infecção respiratória aguda, e da diminuição de 

hospitalizações de crianças por pneumonia e desidratação (Tabela 10).  Essas 

ações refletiram diretamente na taxa de mortalidade infantil global no município, em 

2004, quando para cada 1.000 crianças nascidas vivas 19,38 morreram antes de 

completarem 1 ano de vida (MACEIÓ, 2005), mortalidade esta considerada baixa 

(RIPSA, 2002). Nesse sentido, os dados apontam que houve impacto positivo da 

atuação do PSF sobre os indicadores de saúde da criança e conseqüentemente 

sobre os indicadores do Pacto de Atenção Básica.   
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Tabela 10 - Indicadores de saúde das crianças cobertas pelo PSF, Maceió, 
no período 2000-2004 

 
Indicadores de Saúde das Crianças 2000 2001 2002 2003 2004 

Nascidos Vivos 2.689 2.685 2.421 2.581 2.247 
Nascidos Vivos Pesados 2.634 2.631 2.388 2.549 2.226 
Nascidos Vivos < 2.500g 188 193 198 196 175 
Óbitos em < 1 ano por diarréia 9 6 4 4 1 
Óbitos em < 1 ano por infecção 
respiratória aguda 

 
10 

 
7 

 
10 

 
- 

 
7 

Hospitalização em < 5 anos por 
pneumonia 

 
398 

 
307 

 
171 

 
186 

 
173 

Hospitalização em < 5 anos por 
desidratação 

 
149 

 
107 

 
77 

 
78 

 
45 

Crianças < de 1 ano 39.135 38.798 37.332 37.238 36.503 
Crianças < de 1 ano pesadas 26.948 26.214 26.638 29.157 28.559 
Crianças < de 1 ano desnutridas 3.176 2.259 1.943 2.567 2.701 
Crianças < de 1 ano com vacinação em 
dia 

 
31.617 

 
33.442 

 
32.803 

 
33.780 

 
33.145 

Fontes: SIAB/DATASUS/Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). 
Nota: Sinais convencionais utilizados: 

        * Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.           
     - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

Quanto aos indicadores da saúde da mulher do Pacto de Atenção Básica 

(BRASIL, 2005c), os dados indicavam que entre a população feminina houve 

redução da taxa de mortalidade materna e da taxa de mortalidade em mulheres por 

câncer de mama (entre os anos de 2000 e 2002), dados significativos quando, 

dentre as mortes por neoplasias malignas, o câncer de mama representava a 

segunda maior taxa em Maceió. Já em relação à taxa de mortalidade por câncer de 

colo do útero, esta apresentou tendência de crescimento, mesmo havendo um 

aumento na razão entre exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 

a 59 anos e a população feminina nesta faixa etária. Quanto ao acompanhamento 

das mulheres gestantes com 4 ou mais consultas de pré-natal que tiveram filhos 

nascidos vivos houve um aumento, dado relevante que incide nos indicadores de 

mortalidade infantil (Tabela 11).  
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Tabela 11 - Indicadores da saúde da mulher, Maceió, no período 2000-
2004 
 

Indicadores da Saúde da Mulher 2000 2001 2002 2003 2004 

Taxa de mortalidade materna 58,53 46,79 42,17 ... 38,50* 
Taxa de mortalidade em mulheres por 
câncer de mama 

 
9,97 

 
7,65 

 
6,36 

 
... 

 
... 

Taxa de mortalidade em mulheres por 
câncer de colo do útero 

 
3,80 

 
5,79 

 
4,77 

 
... 

 
... 

Razão entre exames citopatológicos 
cérvio-vaginais em mulheres de 25 a 59 
anos e a população feminina nesta faixa 
etária 

 
 
 

0,08 

 
 
 

0,06 

 
 
 

0,34 

 
 
 

0,30 

 
 
 

0,32 
Proporção de nascidos vivos de mães 
com 4 ou mais consultas pré-natais (%) 

 
79,58 

 
81,90 

 
80,05 

 
... 

 
83,49* 

      Fontes: Ministério da Saúde (BRASIL, 2005c); Secretaria Municipal de Saúde de Maceió 
(MACEIÓ, 2005) 
Nota: Sinais convencionais utilizados: 
          * Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.           
          ... Dado numérico não disponível. 
 

 Especificamente sobre as mulheres cobertas pelo PSF, os indicadores de 

saúde indicam que entre os anos de 2000 a 2004 tem havido diminuição de 

gestantes com idade de 10 a 19 anos e em decorrência tem aumentado o número 

de gestantes com 20 anos ou mais, o que demonstra que a gravidez na 

adolescência tem diminuído (Tabela 12). No geral, os dados indicam que houve 

redução do número de gestantes em Maceió e, por sua vez, diminuição do 

atendimento pré-natal, o que nos sugere realização de ações preventivas e de 

planejamento familiar. Quanto aos exames preventivos, houve crescimento na 

realização de atendimentos preventivo-citológicos, de exames citopatológicos, 

exames de ultrassonografia obstétrica e exames de citologia oncótica, 

principalmente entre os anos de 2001 a 2003 (BRASIL, 2006). Do ponto de vista do 

acesso, a realização desses exames foi fundamental visto que no município as 

neoplasias malignas representam o segundo maior fator de risco de morbidade, e 

dentre elas o câncer de mama feminina e o câncer de colo de útero, na media em 

que no Estado de Alagoas 54,2% das mulheres acima de 25 anos de idade nunca 

realizaram exame preventivo de câncer de colo de útero nos últimos 3 anos (IBGE, 

2005a).  
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Tabela 12 - Indicadores de saúde das mulheres cobertas pelo PSF, Maceió, 
no período 2000-2004 
 

Indicadores de Saúde das Mulheres 2000 2001 2002 2003 2004 

Número de Gestantes 16.094 17.258 15.658 15.855 13.488 
Gestantes acompanhadas 15.352 16.644 15.372 15.560 13.310 
Gestantes de 10 a 19 anos 408 347 297 338 270 
Gestantes com 20 anos ou mais 1.127 1.272 1.424 1.321 1.453 
Atendimento Pré-natal 20.163 20.795 20.946 20.045 17.935 
Atendimento preventivo-citológico 14.161 14.903 18.850 18.162 16.838 
Atendimento DST/AIDS 11.545 10.852 11.895 11.474 8.883 
Doença hipertensiva específica da 
gravidez 

 
16 

 
23 

 
9 

 
12 

 
7 

Exame citopatológico 12.174 13.327 13.207 13.023 12.624 
Exame de ultrassonografia obstétrica 2.996 3.622 3.331 3.783 3.670 
Exames de citologia oncótica 
classificados como NIC III/carcinoma in 

situ 

 
 

14 

 
 

27 

 
 

27 

 
 

27 

 
 

17 
Fontes: SIAB/DATASUS/Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). 
Nota: Sinais convencionais utilizados: 

        * Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.           
 

 

Como visto anteriormente, dentre os indicadores de mortalidade em Maceió, 

as maiores proporções foram por doenças do aparelho circulatório. Nesse sentido, 

embora o controle da hipertensão pelas equipes de saúde da família não tenha 

contribuído para diminuição da taxa de internação por acidente vascular cerebral, 

mesmo havendo aumento das pessoas cadastradas com hipertensão, houve 

também maior acompanhamento, contribuindo para a redução da taxa de 

mortalidade por doenças cerebro-vasculares (BRASIL, 2005c). 

  Já em relação ao controle da tuberculose, doença que tinha a segunda maior 

incidência em Maceió, com 17,91 pessoas doentes para cada 100.000 habitantes 

(RIPSA, 2004), os dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005c) demonstraram 

que, entre os anos de 2000 a 2004, a taxa de mortalidade por tuberculose 

aumentou, podendo ter influência sobre essa mortalidade a proporção de 11,9% de 

abandono do tratamento, quando o recomendável seria de no máximo de 5% 

conforme a PPI (MACEIÓ, 2005). O controle da tuberculose, em Maceió, realizado 

pelo PSF, não ocorreu de forma adequada, visto que a meta para o município era de 

85% para casos novos curados, vindo a atingir 54,48% (MACEIÓ, 2005). 

  Os dados do SIAB (2006) indicam que além do número de pessoas 

cadastradas pelo PSF com tuberculose ter aumentado, também houve aumento de 

casos de pessoas com diabetes e com hanseníase (Tabela 13). Sobre essa 
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patologia, verificou-se proporção de abandono ao tratamento de 13,33%, quando a 

meta programada pela PPI era no máximo de 10%, não atingindo também a meta de 

aumentar a taxa de cura em 90% dos casos, com meta alcançada em 78,72%. 

Segundo a NOAS-SUS 01/02, dentre as responsabilidades e ações estratégicas 

mínimas de atenção básica nos municípios está a eliminação da hanseníase, o que 

não tem sido verificado em Maceió, cuja tendência é ascendente. Vale ressaltar o 

crescimento anual de casos de hipertensão, tuberculose, diabetes e hanseníase 

entre a população mais jovem com 15 anos ou mais, o que demonstra a 

necessidade de ações educativas e preventivas sobre essas doenças com os 

adolescentes para evitar os comprometimentos dessas doenças na fase adulta. 

   

Tabela 13 _ Indicadores de saúde da população coberta pelo PSF, 
Maceió, no período 2000-2004 

 
Indicadores de Saúde  2000 2001 2002 2003 2004 

Diabetes cadastradas 20.385 23.839 24.488 26.557 28.388 
Diabetes acompanhada 19.047 22.681 23.624 25.755 27.428 
Diabetes 15 anos ou mais 1.871 2.039 2.152 2.353 2.554 
Atendimento diabetes 14.187 19.201 21.099 21.521 22.447 
Hanseníase cadastrada 192 172 397 732 501 
Hanseníase acompanhada 184 169 389 723 488 
Hanseníase 15 anos ou mais 28 31 40 39 44 
Atendimento hanseníase 342 148 281 498 365 
Hipertensão cadastrada 73.864 79.065 81.560 90.373 98.241 
Hipertensão acompanhada 67.862 74.277 77.994 86.786 93.802 
Hipertensão em 15 anos ou mais 7.913 8.438 8.820 9.197 9.912 
Atendimento hipertensão arterial 35.806 44.157 52.202 57.545 63.254 
Tuberculose cadastrada 522 457 493 667 652 
Tuberculose acompanhada 472 434 476 650 621 
Tuberculose 15 anos ou mais 66 64 67 66 72 
Atendimento tuberculose 591 385 572 520 436 
Fontes: SIAB/DATASUS/Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). 

 

 Nesse sentido, diante do perfil epidemiológico do município, consideramos 

que é fundamental o acesso aos serviços de atenção básica, especificamente ao 

PSF, e que conseqüentemente a ampliação do mesmo é necessária, face o impacto 

positivo que o programa tem proporcionado à saúde da população de Maceió. Essa 

ampliação, investimentos em ações preventivas associadas a melhores condições 

de infra-estrutura urbana poderiam reduzir, por exemplo, as doenças infecciosas e 

parasitárias, alterando o perfil de morbidade no município. 

 Apesar do impacto positivo nos indicadores de saúde da população coberta 

pelo PSF em Maceió, com uma cobertura de 24,74% da população total, o programa 
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não tem sido efetivamente a principal porta de entrada aos serviços básicos de 

saúde ofertados no município, como preconiza o Ministério da Saúde, o que suscita 

questionamento sobre a capacidade do mesmo, em Maceió, em configurar-se como 

estratégia de reorientação do modelo de atenção à saúde. Do ponto de vista 

financeiro, mesmo com todo incremento de investimentos em saúde da parte do 

governo federal, estadual e municipal, as transferências para remuneração dos 

serviços produzidos concentraram-se no ano de 2004 aproximadamente 66% nos 

serviços de média e alta complexidade e em 19% em serviços de atenção básica104 

(BRASIL, 2005c). 

 Assim, o PSF em Maceió além de não ser porta de entrada pode estar se 

constituindo em serviço de saúde paralelo aos serviços já existentes, o que tem 

ocorrido na maioria dos municípios de grande porte, onde  

 

[...] a implantação do PSF parece exigir, necessariamente, um esforço de 
reorganização da rede básica (em algum nível, ainda que não se faça no 
sentido da reorientação do modelo assistencial), uma vez que nos grandes 
municípios já existe uma rede física instalada e um conjunto de 
profissionais atuando segundo uma determinada lógica de organização dos 
serviços (SILVA & HARTZ, 2002, p. 26).  

  

 Sobre essa questão, retomemos a análise de Cecílio (1997), quando afirma 

que o movimento real dentro do funcionamento do SUS indica que o modelo 

piramidal de organização do acesso continua no campo ideal, na medida em que a 

rede básica de serviços de saúde não tem conseguido se efetivar como a porta de 

entrada mais importante para o sistema de saúde e que o principal acesso continua 

sendo o hospital, público e privado, através de seus serviços de urgência e 

emergência e dos seus ambulatórios, quando o perfil de morbidade da clientela 

atendida nos pronto-socorros demonstra que a maioria dos atendimentos é de 

patologias consideradas ‘simples’, que podem ser resolvidas nas unidades básicas 

de saúde. 

 Logo, sugere pensar o modelo do sistema de saúde como um círculo, 

relativizar a hierarquização dos serviços e fluxos, e possibilitar múltiplas entradas, 

para garantir o acesso de cada pessoa ao tipo de atendimento mais adequado para 

seu caso (CECÍLIO, 1997). Assim, evitaria que se utilizasse tecnologia errada, no 

                                                 
104 No ano de 2002 as transferências de recursos financeiros para a atenção de média e alta 
complexidade representaram 71,80% do total e para a atenção básica 19,90%. Já no ano de 2003, 
essas proporções foram de 66,40% e 18,60%, respectivamente.    
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espaço errado e no momento errado, para os casos que poderiam ser resolvidos 

pela atenção básica. 

 Em Maceió, analisamos que apesar do critério adotado para a implantação do 

PSF ser a exclusão social, ainda assim a cobertura105 de 24,74% da população não 

atinge toda a população pobre do município, cuja taxa no ano de 2000 era de 38,8% 

(PNUD, 2000). Logo, na medida em que a maior parte dos serviços de atenção 

básica foram ofertados pelo PSF e considerando a cobertura do mesmo inferior à 

proporção de pobres, percebemos que nem mesmo o que Bodstein (2002) define 

como “universalização da atenção primária” vem ocorrendo no município, visto que 

mesmo sendo um programa segmentado direcionado para a população socialmente 

vulnerável o acesso não é garantido a toda essa parcela da população.    

 Nesse sentido, observamos um movimento contraditório no interior da política 

de saúde, quando as normas legais do SUS definem a universalidade da atenção e 

a operacionalidade das ações de saúde tendem ao atendimento de parcelas, 

vulneráveis, da população. O PSF, enquanto estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, portanto, porta de entrada aos serviços de saúde, é um exemplo de 

programa com perfil de segmentação da população, cujo critério para sua 

implantação ainda tem sido a vulnerabilidade social. Faveret Filho & Oliveira (1990) 

denominam essa realidade de universalidade excludente, na medida em que os 

serviços de saúde ofertados pelo SUS não têm atingido os grupos populacionais de 

renda mais alta, havendo um duplo movimento de inclusão (pobres) e exclusão (da 

classe média e alta) da população aos serviços de saúde. 

  Desse modo, discordamos dos autores Viana & Dal Poz (1998) quando 

afirmam que o PSF, enquanto experiência de focalização a populações socialmente 

vulneráveis se insere na política universal preconizada pelo SUS, constituindo-se em 

instrumento de reorganização e reestruturação do sistema de saúde, sem que 

necessariamente haja conflito entre focalização e universalização. 

 Consideramos que, mesmo que em Maceió tenha havido ampliação do 

acesso ao PSF, concordamos com Misoczky (2002, p. 105) quando afirma que  

                                                 
105 O Programa de Expansão da Saúde da Família (PROESF), com apoio financeiro do BIRD, propõe 
como meta, de 2002 a 2009, “estimular a conversão do modelo de atenção básica nos grandes 
centros urbanos por meio da implementação da estratégia de Saúde da Família como eixo de 
estruturação da porta de entrada do Sistema e viabilização de rede de serviços de suporte. Engloba 
também outros níveis de complexidade, para assegurar assistência integral aos usuários” (BRASIL, 
2003b, p. 11).  
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Soluções baseadas na seletividade, focalização e privatização significarão 
a reprodução das desigualdades e o aprofundamento da segmentação 
social, no sentido de que consagrarão critérios meritocráticos para o 
acesso às condições de exercício dos direitos sociais (MISOCZKY, 2002, 
p. 105). 

 

 

 
Assim, concordamos com Faveret Filho & Oliveira (1990) quando afirmam que 

a universalização da saúde no Brasil, dada em paralelo a mecanismos de 

racionamento, não inclui efetivamente todos os segmentos sociais no atendimento 

público de saúde, atingindo a clientela mais carente ou resistente aos mecanismos 

de racionamento, o que constitui, no processo de universalização da saúde 

brasileira, mecanismos de exclusão dos segmentos populacionais médios em diante, 

os quais recorrem ao subsistema privado de saúde. 

Essa segmentação da população no interior do sistema público de saúde 

elege os pobres como população-alvo da oferta, o que institui o SUS “como espaço 

dos excluídos” (MENDES, 2001, p. 105), os quais destituídos de organização política 

receberão menor atenção política e econômica por parte do Estado. 

Para Viana (2004), essa propensão à focalização e seletividade no interior da 

política de saúde fundamenta-se na lógica liberal de igualdade de oportunidades, 

como reatualização dos clássicos políticos do liberalismo, para a qual as 

desigualdades sociais e econômicas são inevitáveis, e para corrigi-las poder-se-ia 

investir em mais recursos governamentais para ampliação de serviços sociais 

básicos e conseqüente reparação das desigualdades. Nesse sentido, a autora 

chama a atenção para a questão de, ao  

 

[...] colocar indivíduos pertencentes a diferentes frações de classes no 
mesmo ponto de partida, alegando que tal fato irá favorecer os mais 
pobres, necessariamente, não resulta em igualdade. No liberalismo, a 
desigualdade torna-se um instrumento de igualdade, ou seja, para corrigir 
uma desigualdade de classe, criam-se novas condições de acesso, 
falseando a realidade a partir de ‘nova igualdade’. Na verdade, o que 
teremos é uma provável igualdade de status que passa a coexistir com a 
desigualdade econômica resultante do modo de produção e acumulação 
capitalista (VIANA, 2004, p. 130) 

  

 Nesse sentido, quando levamos em consideração a parcela significativa da 

população pobre no município, tendo em vista que 80% da população mais pobre 

retinha apenas 28,1% de toda renda (PNUD, 2000) consideramos que, mesmo para 
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a população pobre, embora tenha havido ampliação do acesso ao PSF, o direito à 

saúde em Maceió tem ocorrido de modo restrito, com tendência de seletividade da 

atenção para a população pauperizada. 

Logo, o que tem sido verificado, não somente no campo da política de saúde, 

é que, se de um lado, o Estado brasileiro apregoa a universalização do acesso a 

benefícios e serviços sociais, ressalte-se que esse acesso restringe-se aos serviços 

básicos, de outro lado, transfere para camadas sociais com capacidade de acesso 

ao mercado, a responsabilidade privada da “garantia da satisfação de determinadas 

necessidades sociais básicas” (COHN, 2000, p. 11).  

Especificamente sobre a política de saúde, Viana (2004, p. 198) analisa que 

 

A redução dos gastos, a centralidade da atenção básica para segmentos 
vulneráveis e a estagnação da rede de média e alta complexidade são 
determinantes para que os indivíduos inseridos no mercado formal de 
trabalho procurem prover sua assistência médico-hospitalar, portanto, 
tornando-se uma responsabilidade individual e efetivada via mercado.  

 

Sobre essa segmentação no sistema de serviços de saúde brasileiros, 

Mendes (2001, p. 111) afirma que sua reversão “passa pela real institucionalização 

do SUS como um sistema universal para todos”, o que, na prática, “significa 

melhorar sua qualidade, de forma que seja percebido como sistema eficaz e de 

qualidade pelo conjunto da população e, assim, criar um ciclo virtuoso de 

universalização includente” (MENDES, 2001, p. 111-2), para que o direito à saúde 

possa tornar-se,  além de previsão constitucional, um direito efetivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A conquista do direito à saúde na história da saúde pública brasileira 

representou um marco para a classe trabalhadora e para os sujeitos do Movimento 

da Reforma Sanitária. A incorporação de princípios como universalidade do direito, 

integralidade da atenção, participação e controle social, por exemplo, na base 

jurídica da política de saúde pública, ampliaram a responsabilidade do Estado na 

provisão dos serviços de saúde e introduziu os usuários nas deliberações da gestão 

da saúde, numa sociedade marcada pelas desigualdades sociais e pelo 

conservadorismo político. 

Todos esses avanços para a saúde pública do país ocorreram numa 

realidade, do ponto de vista econômico e político, contrária à sua efetivação. O 

Estado brasileiro na década de 90, sob forte influência do ideário neoliberal, 

implementou reformas administrativas para minimização da responsabilidade estatal, 

a exemplo das privatizações das empresas estatais, redução dos gastos sociais, 

transferência de responsabilidades de alguns serviços não-exclusivos aos setor 

público não-estatal, dentre eles as políticas sociais. 

A minimização do Estado na provisão do sistema de proteção social nesse 

período, em nome da inserção do país no cenário da economia internacional, trouxe 

como conseqüência a execução de políticas sociais focalizadas, seletivas e 

residuais, fragilizando os direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora e 

garantidos juridicamente. 

No campo da saúde, universalizou-se o direito em meio à ampliação do 

acesso aos serviços de atenção básica, direcionados à população em situação de 

vulnerabilidade social. Portanto, a universalização tem ocorrido de modo excludente 

na medida que o acesso tem sido segmentado. 

 O Programa Saúde da Família é referência nesse sentido, apontado pelo 

Ministério da Saúde, em meados da década de 90, como estratégia de reorientação 

do modelo de atenção à saúde e porta de entrada aos demais níveis de 

complexidade, através da NOB-SUS 01/96.  

Nessa norma, o PSF foi apresentado como grande salto para ampliação do 

acesso dos usuários à política de saúde, com incentivos à atenção básica 

(prevenção e promoção da saúde), mas articulado com a assistência de média e alta 
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complexidade, representando a reestruturação da atenção básica, bem como uma 

mudança estruturante dos sistemas municipais de saúde.  

Para o Ministério da Saúde, a implantação do PSF tinha como prioridade a 

ampliação do acesso aos serviços de saúde, priorizando a população em situação 

de vulnerabilidade social, pela maior probabilidade dos indivíduos adoecerem e/ou 

morrerem em razão da condição social. 

 Diante dessas mudanças ocorridas no interior da política de saúde e da 

ênfase que a atenção básica vem adquirindo nos últimos anos, vimos a pertinência 

do questionamento sobre a contribuição do PSF para a ampliação do acesso aos 

serviços de saúde e para a efetivação do direito à saúde em Maceió, no período de 

2000-2004. 

 Acreditamos que o PSF em Maceió, de 2000 a 2004, contribuiu para a 

ampliação do acesso aos serviços de atenção básica, e que conseqüentemente a 

ampliação da cobertura é necessária, face o impacto positivo que o programa 

proporcionou à saúde da população coberta em Maceió. Essa ampliação somada a 

investimentos em ações preventivas e a melhores condições de infra-estrutura 

urbana poderiam reduzir, por exemplo, as doenças infecciosas e parasitárias, 

alterando o perfil de morbidade no município. 

 Do ponto de vista financeiro, os recursos destinados à atenção básica no 

município não tiveram alteração significativa entre os anos de 2002 e 2004, 

concentrando-se ano de 2004 aproximadamente 66% nos serviços de média e alta 

complexidade e em 19% em serviços de atenção básica, o que contribui para a 

limitação para ampliação da cobertura do PSF.  

  Em Maceió, percebemos também que ainda que o critério adotado para a 

implantação do PSF tenha sido a exclusão social, não foi capaz de atender a essa 

população priorizada, na medida que a taxa de pobreza, no ano de 2000, era de 

38,8% para uma cobertura de 24,74% da população, não atingindo toda a população 

pobre do município. Logo, na medida que a maior parte dos serviços de atenção 

básica foram ofertados pelo PSF e considerando a cobertura do mesmo inferior à 

proporção de pobres, percebemos que nem mesmo do ponto de vista da população 

segmentada para atenção à saúde a universalidade tem se concretizado.  

 Desse modo, existe um movimento contraditório no interior da política de 

saúde, quando as normas legais do SUS definem a universalidade da atenção e a 
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operacionalidade das ações de saúde tendem ao atendimento de parcelas, 

vulneráveis, da população. O PSF, enquanto estratégia de reorientação do modelo 

assistencial, portanto, porta de entrada aos serviços de saúde, é um exemplo de 

programa com perfil de segmentação da população, e por conseqüência confirma a 

tendência da universalidade excludente. 

  Nesse sentido, quando levamos em consideração a parcela significativa da 

população pobre no município, tendo em vista que 80% da população mais pobre 

retinha apenas 28,1% de toda renda consideramos que, mesmo para a população 

pobre, embora tenha havido ampliação do acesso ao PSF, o direito à saúde em 

Maceió tem ocorrido de modo restrito, face à cobertura insuficiente do programa. 
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