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Crise econômica, crise do Welfare State e Reforma 
Sanitária 

Célia Almeida 

... Uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e 

exige respostas novas ou velhas, mas de qualquer modo 

julgamentos diretos. Uma crise só se torna um desastre 

quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto 

é, com preconceitos. Uma atitude dessas não apenas 

aguça a crise como nos priva da experiência da 

realidade e da oportunidade por ela proporcionada à 

reflexão. (Arendt, 1988: 222-223) 

INTRODUÇÃO 

Os anos 80 foram palco de profundas transformações mundiais simultâneas, de 
grande envergadura, que têm alterado de forma importante a natureza das relações econô
micas e de poder entre os Estados nacionais, assim como as atitudes políticas e sociocul¬ 
turais da humanidade em relação a valores e princípios até então considerados consolidados 
e amplamente aceitos. 

A macroeconomia dos processos de ajuste e reestruturação industrial têm constituído 
a essência das políticas de reforma econômica em vigência em todos os países centrais e 
periféricos, fortemente matizadas pela hegemonia neoliberal que marcou a década de 
80 e se projetou para a de 90, cujos objetivos principais são a desregulação e a liberalização 
dos mercados nacionais e internacionais (financeiros, de bens e de fatores de produção, 
sobretudo do mercado de trabalho); a redução substancial do tamanho do Estado (e de suas 
responsabilidades sociais); e a privatização das empresas estatais e dos serviços públicos. 
Todas essas dimensões exigem mudanças institucionais profundas e têm sérias conseqüên
cias para o desenvolvimento econômico, político e social do mundo. 

No que toca especificamente à política social, na qual a política de saúde se insere, 
essa dinâmica foi marcada pelo debate em torno ao esgotamento do Welfare State 
keynesiano, uma vez que a crise econômica colocou em xeque os mecanismos até então 
utilizados para o controle e direcionamento dos desenvolvimentos econômico e social, 



onde historicamente o papel dos Estados nacionais foi preponderante, seja no Hemisfério 
Norte seja no Sul. 

Independemente do cunho ideológico que animou a discussão, analiticamente os 
fatos concretos evidenciaram tanto algumas das principais fragilidades do Estado de 
Bem-Estar Social, dinamicamente embutidas no seu próprio crescimento, quanto as mu
danças estruturais cruciais operadas a partir de meados dos anos 70. 

A resposta neoliberal diante da crise, nos anos 80, foi muito variada, mas alguns 
elementos gerais estiveram sempre presentes, em todos os países, e, num plano mais 
ideológico, alegava-se o equívoco da intervenção estatal, já que seria impossível para o 
Estado definir necessidades, identificar desejos da população e estipular qualificações de 
serviços que poderiam ser supridos por meios que estão disponíveis de várias formas nas 
sociedades modernas complexas. O planejamento governamental reduziria a liberdade de 
escolha individual e obrigaria coercitivamente a participação do cidadão nos esquemas 
estatais de proteção social (Taylor-Gooby, 1991:171). 

A ampla agenda de reformas do receituário neoliberal possibilitou inúmeras adapta
ções às situações específicas de cada país (Anderson, 1995), assim como sua aplicabilidade 
às políticas setoriais, como no caso da saúde (Almeida, 1995), enquanto o pioneirismo 
inglês serviu de modelo para as reformas que se seguiram por toda a Europa. 

Os autores chamam a atenção para a diferença entre a poderosa retórica ideológica 
neoconservadora e as políticas efetivamente implementadas, tanto na forma como no timing 
de enfrentamento da crise, e seus resultados. Para além da clássica diferença partido na 
oposição/partido no governo, essa disparidade tem sugerido para muitos o prognóstico da 
irreversibilidade do Welfare State, apesar do ataque neoliberal e, para outros, os sinais 
evidentes de sua inexorável deterioração. Entretanto, a reestruturação parece inegável e é 
apontada por diversos autores, que discordam, porém, quanto aos rumos da mudança. Esta 
talvez seja, além da melhor compreensão do que se constitui o Welfare State moderno, seu 
desenvolvimento e crise, a questão central no debate acadêmico e político contemporâneo. 

Em relação à saúde, a intensa mobilização política e social dos anos 60 e 70 estimulou 
uma crítica contundente e questionadora de todos os fundamentos básicos dos sistemas de 
serviços. Com a crise fiscal do Estado, a partir de meados de 70, esse arsenal alimentou a 
formulação de um diagnóstico comum e das prescrições neoconservadoras, configurando 
uma agenda setorial pós-Welfare que, na década seguinte, orientou as reformas sanitárias 
(Almeida, 1995). Nos anos 80, as críticas se restringiram paulatinamente e a crise da saúde 
reduziu-se a uma crise do sistema de serviços de assistência médica. Subjacente a essa 
"crise dos serviços" já era identificável a preocupação com os custos no setor e as tentativas 
de implementação de medidas de contenção do gasto sanitário. 

As receitas oriundas das diversas interpretações da crise (social e sanitária) são 
múltiplas e incluem desde a recusa romântica dos mecanismos do Welfare State (evidente 
nos trabalhos de Illich, 1975, e vários outros utópicos pós-industrialistas, Frankel, 1985); 
reivindicações de práticas alternativas, comunitárias, que, via de regra, excluem o Estado; 
argumentações social-democráticas pela reorganização e redução do Welfare State keyne¬ 
siano por um período temporário de austeridade econômica, com recuperação posterior; 



reformas internas, parciais, em programas específicos, que aumentem a sua eficiência e 
eficácia; e as propostas neoconservadoras de privatização dos serviços assistenciais e/ou 
introdução de mecanismos de mercado nos programas de bem-estar social (Jessop, 1993). 

Na maioria dá literatura que se dedicou a discutir essa crise, observa-se uma grande 
homogeneidade nas avaliações (independentemente da filiação ideológica do autor) e a 
constatação de uma confluência de problemas semelhantes enfrentados por todos os 
sistemas sanitários nos diversos países. 

O controle do déficit público e do gasto sanitário está subjacente a todas as reformas, que 
foram vinculadas às exigências macroeconômicas, incorporando as mesmas premissas de 
"menos Estado", privatização, flexibilização e desregulação. Os eixos em torno dos quais se 
articulam essas propostas são a restrição da autonomiaprofissional médica; a reestruturação do 
mix público/privado; e a descentralização para os níveis subnacionais e para o setor privado. 

A análise tendencial dos processos de reforma sanitária que se desenvolvem em vários 
países, a partir dos anos 80, apesar das respectivas especificidades, é um exemplo expres
sivo da importância das mudanças que estão sendo efetivadas nas políticas setoriais 
(Almeida, 1995), passando-se da fase de racionalização fiscal para as tentativas, em nível 
retórico, de desenvolver nos sistemas sanitários a "capacidade de adaptar-se a um entorno 
mais competitivo e dinâmico" (Poullier, 1990:21). 

Para a periferia, a inclusão do tema na agenda política se dá tanto pelos alarmantes 
índices de pobreza e agravamento das condições de vida e saúde das populações, exacer
bados pela crise econômica, com os ajustes subseqüentes, e pela diminuição dos investi
mentos públicos na área; quanto pela emergência e/ou visualização de novos atores que 
vocalizam demandas sociais, proporcionada pelas transições democráticas; assim como 
pela pesada interferência dos credores das dívidas externas dos diversos países, sobretudo 
na América Latina, na formulação de receitas de estabilização e reestruturação econômicas 
e de Reforma do Estado, onde a mudança setorial figura como prioritária. 

É possível identificar uma mudança de paradigma na intervenção estatal no campo 
sanitário, subjacente a todos os processos nos diversos países, ainda que as opções e os 
resultados obtidos tenham sido diferentes em cada sociedade (Almeida, 1995). 

Alguns indicadores gerais podem ser acionados para sinalizar a direção dos impulsos 
reformistas, que se consolidou nos anos 80 e já começou a dar seus frutos nos 90: 

• A já longa crise (de custos e de qualidade) dos sistemas de serviços de assistência 
médica é uma realidade indiscutível em praticamente todos os países e a reestruturação 
está em pleno curso, centrada fundamentalmente na contenção de custos, no controle 
de demanda e na co-responsabilidade da população pelo seu financiamento, através de 
pagamentos e contribuições específicas, tickets moderadores ou privatização sumária. 

• Prega-se o redimensionamento do papel do Estado e a introdução de mecanismos 
competitivos na alocação de recursos entre prestadores, como promotores da 
eficiência e de maior efetividade. 

• Surgem novos modelos gerenciais e de organização dos serviços de saúde, e 



reatualizam-se as propostas de atenção primária e/ou comunitária e/ou prestada 
pelas organizações não-governamentais, como forma de reduzir o gasto hospitalar. 

Privilegiam-se as análises de custo-efetividade, as propostas de focalização da ação 
estatal nos pobres, tais como as cestas básicas. 

O resultado concreto é o forte tom economicista do debate, onde a temática da escalada 
dos custos (sobretudo da assistência médica) substituiu a da garantia do acesso e, paulatina
mente, como tendência, pode-se afirmar que tem ganhado força o questionamento da assistência 
à saúde como parte da "rede de segurança social" (Schieber, 1995:281), advogando-se que 
deve estar fora das políticas orçamentárias e fiscais preconizadas pelas novas perspectivas 
econômicas. Talvez porque o subfinanciamento, a contenção, a deterioração dos serviços de 
saúde sejam mais palatáveis politicamente do que os cortes drásticos em benefícios previden¬ 
ciários, sobretudo em épocas de recessão e reestruturação econômicas. 

Entretanto, em muitos sistemas de saúde, a eqüidade está longe de ter sido alcançada, 
principalmente na periferia, e a superação de desigualdades e mesmo o acesso à assistência 
são ainda metas longínquas, constituindo uma especificidade dramática e uma contradição 
a ser considerada na reflexão sobre essas reformas setoriais contemporâneas. 

O objetivo deste texto é discutir as reformas sanitárias dos anos 80 como parte da resposta 
liberal-conservadora à crise de meados de 70 e avaliar o processo de transição vigente na área 
setorial, através do movimento tendencial de mudanças no campo da saúde, em países 
escolhidos - E.U.A., Reino Unido, Suécia, Alemanha Ocidental, Itália e Espanha. 

Na primeira parte analiso a repercussão do processo de crise econômica e do Welfare 
State na área da saúde, discutindo a natureza da crise sanitária dos anos 60-70, o 
diagnóstico neoliberal da problemática setorial nos anos 80 e as prescrições que preconi
zam; a seguir faço um repasse dos principais resultados da implementação dessas 
reformas, nos anos 80, nos casos escolhidos; e, por fim, discuto o movimento de 
tendências das reformas sanitárias, nos países centrais, nos anos 80. 

CRISE DA POLÍTICA SOCIAL DO WELFARE STATE E R E F O R M A S 
SANITÁRIAS 

O desenvolvimento dos serviços de assistência médica como parte de um potente 
complexo médico-industrial, sobretudo no pós-Segunda Grande Guerra, sob a hegemonia 
norte-americana, e a participação ativa do Estado na condução e promoção desse processo 
evidencia o reflexo, no setor saúde, de fenômenos característicos das economias capita
listas contemporâneas. A estruturação dos sistemas de saúde inter-relaciona, portanto, 
pelo menos três dimensões: 

• a primeira, se refere à regulação das condições sob as quais a assistência médica é 
proporcionada à população, isto é, como parte integrante (ou não) do elenco de 
programa sociais do Welfare State keynesiano e implica questões relativas aos 
direitos de cidadania, ao poder profissional e à organização dos sistemas de serviços 



de saúde, isto é, à sua natureza (pública, privada ou mista) e aos seus resultados, 
configurando a perspectiva mais nitidamente de Welfare; 

• a segunda é a dimensão mais especificamente econômica e remete ao papel preponde
rante da alta tecnologia na assistência médica moderna, cuja importância estratégica 
tem estreita conexão com a contínua e frenética expansão da base tecnológica das 
economias capitalistas e onde o Estado participa da competição entre os produtores de 
bens e serviços (como regulador e/ou prestador/produtor direto); e 

• a terceira, diz respeito à arena na qual os conflitos distributivos ocorrem, isto é, os 
sistemas de saúde modernos constituem arenas políticas onde são negociados 
recursos (sempre crescentes e volumosos), empregos e poder, nas diversas socie
dades, o que tem sido objeto de intensos conflitos de interesses. 

A base teórica das justificativas do movimento reformista dos sistemas de saúde, que 
se consolidou nos anos 80, apoiou-se em vários argumentos mas, na essência, era a mesma 
formulada para decretar o fim do Welfare State: 

• o Estado de Bem-Estar Social havia se sobrecarregado e as democracias ocidentais 
haviam se tomado ingovernáveis, na opinião de seus críticos, além de que o crescente 
papel do Estado na distribuição de serviços e rendas havia despertado expectativas irreais; 

• desfazendo-se de algumas funções, o Estado poderia aliviar-se de certas demandas e 
dos conflitos gerados por elas; além disso, diziam os neoconservadores, o governo era 
intrinsecamente incompetente para algumas tarefas, uma vez que os requisitos políticos 
se antagonizavam com os ditames da eficiência e os instrumentos da política pública 
eram pouco sensíveis às preferências individuais e às condições locais; e, 

• o governo criara uma "nova classe", os burocratas e funcionários do Estado, 
interessada em "mais intervenção" governamental, financiada por maiores impos
tos, que se constituíam em pesada carga para os consumidores e a economia 
privada, asfixiando a inovação e o investimento. 

Três principais desenvolvimentos merecem atenção para a melhor compreensão das 
reformas sanitárias dos anos 80: a interferência da hegemonia americana na específica 
forma de expansão dos sistemas de serviços de saúde, sobretudo de assistência médica, no 
período pós-guerras; a natureza e dimensões da crise sanitária dos anos 1960-1970 e seus 
desdobramentos; e o diagnóstico neoliberal da problemática setorial, com as propostas de 
reformas que engendraram nos anos 80. 

A HEGEMONIA AMERICANA E A EXPANSÃO DOS SISTEMAS DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA 

O estabelecimento e consolidação da hegemonia americana no mundo refletiu-se 
também em significativas transformações no campo médico-científico que não apenas 
recuperaram o então atraso dos E.U.A. nessa área, em relação ao mundo europeu, mas 
foram utilizadas como referência da incontestável supremacia norte-americana na constru¬ 



ção "do novo mundo" pós-bélico. O resultado desse processo foi a participação ativa dos 
E.U.A., como potência hegemônica, na difusão e expansão do modelo de assistência 
sanitária que se consolidou no mundo ocidental a partir dos anos 50. Embora a afirmação 
do direito ao acesso à atenção médica não seja, de maneira nenhuma, uma criação 
americana, muito ao contrário, o privilegiamento de um modelo assistencial hospitalocên¬ 
trico de alta tecnologia e da prática especializada, altamente inflacionaria, além da grande 
prioridade à formação desse tipo de profissional, foi ativamente incentivada pelos E.U.A. 
A difusão dessa forma de modelagem do sistema sanitário teve pelo menos três repercus
sões importantes para todo o mundo setorial: mudanças na organização dos serviços de 
assistência médica, na carreira acadêmica e na estrutura de poder interna à profissão 
médica. 

Um dos benefícios para a Europa, da hegemonia americana no pós-1945, foi ter 
possibilitado, no período 1950-1960, excedente de recursos para satisfazer as demandas 
internas tanto de consumo de massa quanto de bem-estar social. A prosperidade resultante 
deste processo financiou a expansão do Welfare State keynesiano, que emergiu nesse 
período e continuou a crescer durante os anos 70 até a explicitação da crise. Nem a 
liberalização dos mercados em escala mundial (à qual se opunham as seis nações da então 
Comunidade Econômica Européia - CEE), nem a melhora do comércio foram em si 
resultados de ações européias, mas ativamente estimuladas e dependentes da liderança 
hegemônica dos E.U.A. e, nessa perspectiva, é que se pode entender a afirmação de 
Keohane: "ironicamente, foi a hegemonia americana que proporcionou as bases [econô
micas] para o desenvolvimento do Welfare State europeu" (Keohane, 1985:16). 

Por outro lado, além desses aspectos formais da hegemonia americana, que possibi
litaram a base material para a consolidação, nos países europeus, do acesso aos serviços de 
saúde como direito de cidadania tutelado pelo Estado, através da expansão de seus 
respectivos sistemas de serviços de assistência médica, difundem-se também seus aspectos 
substantivos,1 evidentes nas reformas dos sistemas hospitalares em todo o mundo a partir 
de então. Ou seja, o padrão organizacional, originário dos E.U.A., que se difundiu com a 
expansão dos sistemas de serviços de saúde e a modernização dos hospitais na Europa, 
a partir dos anos 50, envolveu a união de duas hierarquias - a médica e a administrativa -

1 Utilizamos aqui a análise de ARRIGHI (1982) sobre a constituição e crise da hegemonia americana. Elaborada 
na perspectiva da economia política, oferece interessantes insights para pensar os desenvolvimentos 
também na área sanitária. Segundo este autor, a hegemonia americana tem aspectos formais, que duraram 
mais ou menos 20 anos, e aspectos substantivos, que desenvolveram-se concomitantemente aos anteriores 
mas ainda estão vigentes na atual conjuntura, mesmo depois da crise que erlodiu os aspectos formais da 
condução americana do mundo. Os primeiros se estabeleceram entre 1947-1957 e se consolidaram entre 
1957-1967, estando vinculados à liderança dos E.U.A. na condução de uma ordem imperial militar e 
econômico-financeira; os segundos dizem respeito aos instrumentos utilizados para a transformação do 
mundo capitalista à imagem americana, nos quais se incluem as instituições que viabilizaram a reconstrução 
do mercado mundial, a expansão transnacional do capital e a difusão do taylorismo e do fordismo. Os 
aspectos formais esgotaram-se com a crise monetária (que implodiu o sistema de Bretton Woods) e a derrota 
dos E.U.A. na Guerra do Vietnã no período 1968-1973; os aspectos substantivos não foram desafiados, 
porém, mas crescentemente incorporados por outros Estados, garantindo inclusive a permanência e 
transformação da própria hegemonia americana no mundo, agora compartilhada por outros Estados 
nacionais (ARRIGHI, 1982:56-57). 



e ambas sempre se caracterizaram por alto grau de fragmentação horizontal e vertical do 
processo de trabalho institucional em saúde: a primeira por referencia à sua base médico-
científica e a segunda pela canalização do taylorismo no setor de serviços de assistência 
médica (Gustafsson, 1989:122). 

Paralelamente, as maiores rendas dos especialistas, privilegiadas tanto pela continua 
inovação tecnológica e pelos reembolsos dos seguros (através de mecanismos de financia
mento que historicamente remuneravam os atendimentos realizados sempre segundo a 
decisão única do expert profissional), direcionaram o mercado de trabalho e as preferências 
dos novos médicos. 

A confluência dessas estruturações forçou cada vez mais o privilegiamento do 
profissional especializado, sua desvinculação do âmbito institucional mais amplo onde 
trabalha e o seu distanciamento das demandas e necessidades dos pacientes, além de que 
aprofundou a dissociação da formação técnica profissional das condições de saúde da 
população e do contexto societal em que se dá a prática médica. 

Portanto, no que toca especificamente aos sistemas sanitários, a principal repercussão 
da política keynesiana, sob a hegemonia americana, foi proporcionar a base material que 
viabilizou a expansão do Estado de Bem-Estar Social europeu (o embedded liberalism) e 
estimular uma específica forma de expansão da assistência médica, deslocando o eixo do 
desenvolvimento científico para o tecnológico, com privilegiamento da prática hospitalar 
e das especializações cada vez mais fragmentadas. Paralelamente, a expansão dos progra
mas governamentais na assistência médica, sobretudo na Europa, teve pelo menos duas 
implicações, aparentemente contraditórias: ampliou enormemente o mercado da assistên
cia médica para os profissionais, comprando serviços para pessoas que de outra forma não 
poderiam adquiri-los; e aumentou a intervenção regulatória nos mercados de serviços 
médicos, através, principalmente, do papel do Estado como único comprador (numa 
posição monopsônica) e como o maior empregador na área de saúde (Immergut, 1992). As 
lutas com a profissão médica, assim, sempre se situaram em torno dos limites entre o 
público e o privado, e várias concessões tiveram que ser feitas, estruturando-se os sistemas 
sanitários através de um profundo imbricamento entre o público e o privado. A autonomia 
técnica profissional em geral foi preservada e a autonomia econômica controlada ou 
regulada. E o Estado coordenou e financiou essa expansão. 

NATUREZA E D I M E N S Õ E S DA CRISE SANITÁRIA DOS ANOS 1960-1970 

A implementação do modelo de sistemas de saúde centrados na assistência médico-
hospitalar teve pelo menos duas repercussões centrais que emergiram com a crise sanitária 
a partir da segunda metade dos anos 60: impulsionou uma espiral inflacionaria nos serviços 
de assistência médica, exacerbada fundamentalmente por contínua incorporação tecnoló
gica e dificuldades de controles gerenciais (sobretudo financeiros) na operacionalização 
dos serviços; e provocou uma avalanche crítica que colocou a assistência médica, e o 
médico como profissional nuclear, no centro do debate, transformando-a no principal foco 



das reformas dos anos 80, cujos principais modelos se nutrem também de propostas e 
experiências que se desenvolveram nos E.U.A. 

Há uma diferença clara na interpretação da crise sanitaria dos anos 70 e na dos 80 e, 
conseqüentemente, nas prescrições que derivam dos respectivos diagnósticos. 

Assim, durante as décadas de 60 e 70, assistiu-se a movimentos críticos simultâneos 
no setor saúde, que ampliaram o debate setorial e aglutinaram correntes teóricas e políticas 
as mais variadas, redundando em propostas reestruturadoras da prática médica, recupera
ção da ênfase nos aspectos preventivos e de saúde pública, revitalização do planejamento 
setorial em novos moldes, restauração da participação individual e cidadã nos assuntos 
sanitários e considerável otimismo em relação à possibilidade de "reformas positivas". 
Foram propostas medidas tanto para limitar a liberdade profissional e desmistificar a 
medicina em nome de libertar os pacientes da opressão médica, quanto para disciplinar 
burocraticamente as organizações publicamente responsáveis, e desenvolver mecanismos 
para estimular oportunidades de participação social ampla no planejamento, monitora
mento e avaliação dos serviços. 

O consenso que se fabricou então sustentava que a medicina havia se especializado 
em demasia e concentrado em excesso e estava completamente alheia à população que 
supostamente devia servir. O sistema não necessitava tanto de hospitais, mas sim de atenção 
primária, incentivos para os médicos se estabelecerem em comunidades pouco atrativas e 
uma melhor administração e organização. 

Com os novos movimentos sociais o catálogo de direitos e de grupos com direitos 
ampliou-se enormemente, tanto em variedade quanto em detalhes, e a assistência 
médica figurou com destaque nessa "generalização de direitos" (Starr, 1982:455). 
Ocuparam-se também dos direitos do paciente e foram muito além das demandas 
tradicionais nesse campo, colocando em questão a distribuição de poder e a competên
cia profissional, evidenciando o declínio da soberania dos médicos. O movimento de 
mulheres teve importante participação nesse processo e, em termos propositivos, foi o 
grupo que mais avançou - na sua forma mas radical, argumentava que as mulheres 
deviam tomar sua saúde em suas próprias mãos. Paralelamente, também se verificou 
uma revitalização mais ampla da contracultura terapêutica (práticas alternativas, me
dicina tradicional, uso de ervas medicinais, homeopatia, acupuntura e tc ) , fortemente 
manipuladas com matizes políticos. 

Toda essa gama ampla de críticas, de diversos matizes ideológicos, à direita e à esquerda, 
confluíam num ponto central: a oposição ao excessivo privilegiamento da assistência médica 
nos serviços sanitários e à centralidade do médico na organização dos serviços de saúde. 

A partir da segunda metade dos anos 70, a crise fiscal do Estado direcionou os 
refletores para os altos custos da assistência médica e a questão da eficiência no uso dos 
recursos e da efetividade nos resultados ocuparam o centro da agenda pública setorial. Os 
serviços médicos absorviam em média 7,5% do PIB (mais de 12% nos E.U.A.) e o 
montante público desse gasto totalizava em muitos países cerca de 76% (5,5% do PIB), 
além de que a inflação médica manteve-se mais alta que os valores da economia em geral, 
na maioria dos países nas últimas décadas (Schieber & Poullier, 1990:24). Ainda que os 



custos já viessem subindo desde 1965, a ênfase que se deu então era sem precedentes. Pelo 
menos duas realidades objetivas haviam mudado: os custos médicos haviam subido com 
muito mais rapidez que em qualquer década anterior e a parte governamental neste custo 
havia aumentado substantivamente, seja nos países com sistemas majoritariamente públi
cos, seja naqueles que privilegiavam o setor privado. 

Certamente os avanços nas ciências e na tecnologia haviam criado novas demandas 
de investimento, além de que haviam aumentado as reivindicações por melhores salários 
dos trabalhadores dos serviços sanitários, em sintonia com o clima político da época. Mas, 
sem dúvida, a causa dos altos custos não era tanto a intensidade do clamor e das 
reivindicações, mas sim o aumento nos componentes do custo da assistência médica, ou 
seja, o ponto crítico deslocara-se para a estrutura de financiamento dos sistemas sanitários 
e para a própria estratégia de desenvolvimento dos serviços de saúde implementada 
até então. 

A admissão comum dos efeitos limitados da assistência médica sobre a saúde e 
dos problemas engendrados pela dinâmica dos serviços não favoreceu apenas um ponto 
de vista politicamente conservador, pois, ao mesmo tempo, estimulou a reatualização 
de opiniões mais progressistas sobre a saúde pública e forjou novos conceitos, amplian
do em muito o espectro de análises sobre o setor saúde. 

O problema é que o impacto político mais imediato das críticas do "novo niilismo 
terapêutico" sobre a política de saúde foi centrar a atenção e dar sustentação para políticas 
que defendiam um maior controle de custos. E se a causa em prol da melhora do acesso 
aos serviços sanitários havia se debilitado, a verdade é que a causa em favor de reduzir 
custos estava mais forte do que nunca. Foi assim, portanto, que as mudanças nas opiniões 
e análises intelectuais vieram complementar as justificativas de maior controle e restrições 
ao setor impostas, diziam seus defensores, pelas lamentáveis condições econômicas. 
Unidas, essas duas argumentações, ideologicamente situadas em campos diversos, signi
ficaram obstáculos formidáveis a qualquer meta expansionista ou mesmo de manutenção 
dos serviços de saúde. 

E, no fim da década de 70, não apenas o acesso igualitário à atenção médica havia 
deixado de ser uma preocupação de muitos governos; senão, ao contrário, passou a ser visto 
como uma das importantes causas do aumento do déficit público. Todo o instrumental da 
política de saúde a partir de então esteve voltado para o controle de custos e toda e qualquer 
avaliação programática continha esse viés. 

Em síntese, os reformadores e os críticos haviam conseguido que a assistência 
sanitária entrasse para a agenda pública em geral, mas foram surpreendidos sem respostas 
para a crise fiscal associada, nos anos 70-80, à crise econômica internacional. As reformas 
redistributivas e reguladoras das décadas de 60 e 70 aumentaram muitíssimo os limites da 
política na assistência sanitária, ampliando a arena setorial, mas no final da década de 70, 
com base no argumento da crise fiscal, a oposição a qualquer política de expansão ou 
mesmo manutenção dos padrões de crescimento e desempenho dos sistemas sanitários 
recuperou um fôlego impressionante: um conservadorismo revivido tratou de estreitar os 
limites da política e devolver funções direcionadoras e financeiras ao setor privado, ou seja, 
reprivatizar o bem público. 



O DIAGNÓSTICO NEOLIBERAL DA CRISE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
NOS ANOS 80 E AS PROPOSTAS DE REFORMA 

No campo sanitário, sobretudo no que concerne à assistência médica, a retórica 
neoconservadora estimulou a formulação de um diagnóstico que apontava para a necessi
dade de determinadas mudanças, sendo que os E.U.A. exerceram um papel direcionador 
na formulação dessa nova agenda sanitária pós- Welfare. 

Centrada em argumentos basicamente econômicos, essa avaliação evidenciava 
vários problemas, de fato presentes no campo setorial, mas, na retórica reformista neolibe
ral, pretendia mudar as fronteiras da atuação do Estado. Assim, enfatizava que: 

• a inexorabilidade da escassez de recursos não permitia a manutenção dos padrões 
anteriores de gasto sanitário e das formas de estruturação dos serviços de assistência 
médica adotadas no pós-guerras. Isto é, questionava-se o predomínio dos fundos 
públicos no financiamento da prestação da atenção médica à população e apregoa
va-se tanto a restrição da oferta de serviços de saúde quanto a descentralização 
(para níveis subnacionais e para o setor privado); 

• a falta de compromisso dos agenciadores do gasto - isto é, os profissionais - com os 
custos dos serviços provocava a ineficiência dos sistemas sanitários e impedia a 
identificação de responsabilidades no uso dos recursos, exigindo medidas de restrição 
da autonomia profissional e o deslocamento do poder monopólico dos prestadores de 
serviços, com a introdução de mecanismos competitivos e de mudanças gerenciais 
típicas do setor privado. Ou seja, o médico foi o alvo central dessa crítica; 

• a reprodução da qualidade física e psicológica da força de trabalho e a situação de saúde 
da população não haviam melhorado na mesma proporção do investimento em 
saúde e dos custos dos sistemas sanitários, o que indicava desperdício e necessidade 
de redirecionamento de prioridades. Isto é, a relação entre níveis de atenção devia ser 
repensada (leia-se, atenção primária versus atendimento hospitalar); 

• a remoção das barreiras de preço para o consumo de serviços de saúde remetia 
sempre a excesso de demandas (tanto no caso do financiamento estatal quanto no 
do financiamento privado), que devia ser controlado (tanto pelo governo quanto 
pelas empresas e seguradoras), através da participação financeira do usuário ou de 
coberturas parciais. Ou seja, era necessário reprimir a demanda de serviços incen
tivando a "consciência dos custos" no usuário; e, por fim, 

• o desempenho insatisfatório dos serviços ante as exigências do consumidor frustravam a 
sua liberdade de escolha e a satisfação de suas necessidades. Portanto, era preciso abrir o 
mercado de serviços de saúde para a escolha do consumidor e, através da competição 
entre serviços, eliminar os ineficientes (fundamentalmente os do setor público). 

A primeira vista, esse "pacote" de diagnóstico e de prescrições parecia pertinente e 
necessário e angariou muitos simpatizantes, sendo difícil analisá-lo de forma distanciada 
do senso comum, uma vez que seus defensores o vendiam como uma já tardia e necessária 
modernização gerencial dos serviços sanitários, justificada pela retórica da performance e da 



qualidade da atenção, designadas para acabar com as ineficiências burocráticas e a rigidez 
profissional que foram acumuladas durante os períodos de expansão dos anos 60 e 70. 

O que é instigante na análise dessa bibliografia mais recente de avaliação da crise 
dos serviços de saúde, que é vasta e composta por autores dos mais diversos matizes 
ideológicos, 2 é a homogeneidade dos diagnósticos e das prescrições que advogam, estimu
ladas por organismos internacionais, como por exemplo a OECD e o Banco Mundial que, 
principalmente a partir dos anos 80, têm produzido extensa bibliografia comparativa dos 
sistemas de saúde, com banco de dados atualizados sobre os países membros e detalhamen
to dos processos de reforma em curso, assim como veiculado propostas de mudanças 
uniformizadoras. A meu ver, grande parte dessa literatura absorveu inteiramente a retórica 
das avaliações neoconservadoras e, sem capacidade crítica, assumiu as premissas neolibe
rais, ainda que as questões que apontam estejam de fato presentes como problemas a serem 
enfrentados nos diversos sistemas sanitários. 

Configurou-se assim um extenso elenco de medidas e procedimentos que formaliza
ram uma "agenda de reforma pós-Welfare" (Bennett, 1990), também para a área sanitária, 
inicialmente para os países centrais mas que se expandiu para a periferia, questionando os 
princípios estruturadores dos sistemas de saúde até então, colocando sob suspeita a 
universalização e a eqüidade, onde elas existem, e pregando a impossibilidade de alcançá-
las, onde esses objetivos ainda eram uma aspiração. 

Essa nova agenda de reforma dos serviços de saúde estava centrada numa mudança de 
paradigma da intervenção estatal em campo social (OECD, 1987; Bennett, 1990:12-21), cujos 
elementos centrais seriam, no discurso político-ideológico, a busca de uma melhor relação entre 
os consumidores dos serviços e o governo que os proporcionava. De fato, a mudança crucial de 
paradigma foi na direção de tentar transformar o compromisso governamental de garantia do 
direito de acesso aos serviços para todos os cidadãos que deles necessitassem em políticas que se 
baseavam num conceito de demanda expressa segundo as preferências do consumidor e que 
levavam em consideração a questão dos custos. 

Os pontos fundamentais da agenda eram a eficiência gerencial, responsabilização 
interna com os gastos dos serviços, resposta às preferências do consumidor e (re)equilíbrio 
da alocação de recursos entre o governo (nos seus diversos níveis) e o mercado. Isto 
significou mudança da ênfase na produção direta de serviços pelo governo para "provisão 
em um ambiente regulatório apropriado" (Poullier, 1990), com introdução de mecanismos 
competitivos que, teoricamente, estimulariam a ação individual, proporcionariam melhor 
resposta do mercado e das organizações não-lucrativas, e desencadeariam o estreitamento 
das relações entre os consumidores, os prestadores de serviços e os níveis governamentais, 
tornando possível a diminuição da necessidade de coordenação e planejamento, com maior 
ênfase, por exemplo, em unidades governamentais menores. 

2 Esse diagnóstico sobre os problemas setoriais pode ser encontrado em CAMPOS ( 1 9 8 9 ) , CONTANDRIOPOULOS 
& POUVOURVILLE ( 1 9 9 1 ) , DIDERICHSEN ( 1 9 8 2 ) , GOUGH ( 1 9 7 9 ) , MAYNARD ( 1 9 8 2 ) , MCLACHLAN & M A Y ¬ 

NARD ( 1 9 8 2 ) , MÉDICI ( 1 9 9 0 , 1 9 9 1 ) , POULLIER ( 1 9 9 0 ) , entre outros, citados nas referências bibliográficas. 



A principal questão colocada pela nova agenda foi, portanto, a afirmação da inerente 
ineficiência do governo (ou dos serviços estatais) e, como a crise impunha a necessidade 
inexorável de corte de custos e controle de gastos, o resultado "natural", argumentava-se, 
seria o corte daquelas áreas consideradas não apenas como as menos eficientes mas também 
como frustradoras dos objetivos de atingir uma relação apropriada entre oferta e demanda, 
ou entre impostos e benefícios, ou ainda entre consumidor e serviços. 

Evidentemente, aumentar a responsabilidade com o consumidor, melhorar a organi
zação da distribuição de serviços, inovar no financiamento e na recuperação dos custos, 
implementar reformas gerenciais e reinterpretar as representações podem ser metas de 
qualquer governo, independente da estrutura ideológica. Entretanto, o objetivo maior por 
detrás destas reformas dos anos 1980 foi uma ampla agenda política para mudar as 
fronteiras do Estado, pois, justificava-se, havia necessidade de "menos Estado". 

As reformas sanitárias implementadas, nos anos 80, nos países centrais, tiveram esse 
denominador comum, o que permite concluir a inegável importância da hegemonia 
neoliberal e sua influência nos processos de mudança na área da saúde. 

Mesmo em países como a Itália e a Espanha, a implementação das reformas expan¬ 
sionistas "tardias" 3 coincidiram com a entrada de ambos na estrutura disciplinadora da 
construção da União Européia, cujos padrões normatizadores setoriais, vinculados aos 
indicadores macroenonômicos, balizaram e limitaram as opções governamentais e desen
cadearam os processos de "reforma da reforma" atualmente em curso. 

ALGUNS RESULTADOS DAS REFORMAS SANITÁRIAS DOS ANOS 80 

O acompanhamento e análise dos processos de reforma sanitária em alguns países 
escolhidos demonstra que, na prática, a teoria é outra. 4 

Diante dos limites impostos pela crise fiscal do Estado, apesar da hegemonia neoliberal da 
década de 80 e a homogeneidade dos discursos ideológicos e das propostas que integraram todas 
as agendas de reforma sanitária, as opções nacionais variaram muito de um país a outro. 

Entre as décadas de 70 e de 80, há uma nítida diferença no direcionamento geral da 
política de saúde implementada nos seis casos estudados. Enquanto nos anos 70 as 

3 Considero a Itália e a Espanha como "reformas sanitárias tardias" porque sendo países europeus que 
praticamente até os anos 80 não haviam desenvolvido programas de Welfare compatíveis com os padrões 
continentais, a partir do final dos anos 70 e nos anos 80, finalmente se recuperavam daquele "atraso" e, 
aparentemente contra a maré, criavam seus sistemas nacionais de saúde nos moldes das reformas expan¬ 
sionistas dos anos 60-70. 

4 Apresento aqui, sucintamente, os resultados de uma pesquisa onde investiguei seis países. Quatro conside
rados paradigmáticos, pois constituem "modelos clássicos" de desenvolvimento de sistemas de saúde: 
E.U.A., o sistema privado por excelência; Reino Unido, o sistema nacional de saúde mais antigo no mundo 
capitalista ocidental; Suécia, o exemplo do sucesso social-democrata; e Alemanha Ocidental, o bem-
sucedido sistema centrado no seguro social. E também Itália e Espanha, analisados como reformas sanitárias 
"tardias". Para maiores detalhes ver ALMEIDA (1995), op. cit. 



reorganizações tinham uma linha claramente racionalizadora e ainda mantinha-se a pers
pectiva de expansão dos sistemas, embora de formas muito diversas em cada país, nos anos 
80, a ênfase dominante foi de exacerbação do discurso ideológico de que o gasto sanitário 
era incontrolável, a demanda era infinita e os profissionais e experts eram os principais 
responsáveis por essa situação, justificando-se por essa via a inexorabilidade de reformas. 

Na segunda metade da década de 70, a preocupação com os custos da assistência médica 
já era evidente (nas políticas dos governos e, nos E.U.A., também na das empresas) e o enfoque 
de regulação através de reorganizações administrativas e de coordenação planejada dos sistemas 
paulatinamente cedeu passagem às medidas de contenção de custos e às propostas de introdução 
de mecanismos competitivos no mercado sanitário (cuja vanguarda foi americana). 

A partir do final da década de 70, em ambos lados do Atlântico, tanto os governos quanto 
os demais responsáveis pelo pagamento dos serviços de saúde (que podiam ser diferentes 
instituições ou indivíduos, dependendo do país), passaram a envolver-se ativamente na luta 
pela diminuição da taxa de crescimento do gasto sanitário, sendo possível encontrar ao mesmo 
tempo grandes similaridades e fortes contrastes nos mecanismos e nas políticas de contenção 
de custos pelos diversos países. Onde as metas nacionais macroeconômicas puderam ser 
articuladas com as políticas setoriais, via de regra tentou-se (às vezes com sucesso) atrelar os 
aumentos do gasto setorial às mesmas taxas de crescimento da renda nacional. 

Já nos anos 80, a generalização das políticas de ajuste e reestruturação, a organização 
de blocos regionais de países e a tentativa dos governos e organismos internacionais de 
criar padrões (e normas) que permitissem algum tipo de coordenação e direcionamento 
econômico mundial, aliados à hegemonia neoliberal, difundiram idéias de convergência 
de políticas setoriais, justificadas pela necessidade de controle do déficit público, centradas 
nas premissas de introdução de maior gerenciamento e regulação nos sistemas competitivos 
(ou pluralísticos) e de mecanismos de competição nos sistemas públicos tradicionalmente 
administrados de forma integrada. 

O contínuo e resistente crescimento do gasto sanitário nos E.U.A., tanto pela falta de 
instrumentos governamentais mais efetivos para a contenção dos custos da assistência médica 
quanto pela tradição das "livres forças de mercado", levou à elaboração de propostas que 
tornaram-se paradigmáticas, difundidas como mecanismos de contenção de custos mais 
eficazes e que foram incorporados às reformas na Europa (como os Diagnostic Related Groups 
- D R G s e a "competição administrada" ou managed competition).5 O modelo inglês de 

5 O termo e o conceito de managed competition ou competição administrada foi elaborado por ENTHOVEN 
(1978, 1988), um economista americano da Business School da Universidade de Stanford, filho de pais 
ingleses, como um modelo competitivo de seguro nacional de saúde para os E.U.A. que inspirou também 
o programa democrata do Senador Kennedy, no fim dos anos 70. Ainda que sua proposta de reforma não 
tenha vingado nos E.U.A., suas teses adquiriram muita força porque foram consideradas o enunciado 
mais avançado de um enfoque "de mercado" na política de saúde que ao mesmo tempo permitia maior 
eqüidade e melhor qualidade na atenção, como argumentava o autor. Embora não tenha conseguido 
respaldo político em sua terra natal, Enthoven tornou-se um dos principais mentores e formuladores de 
propostas de introdução de elementos de competição de mercado nos sistemas de serviços de saúde, tendo 
colaborado, por exemplo, para a formulação da reforma do sistema inglês, no final dos anos 80. Ver, a 
respeito, ENTHOVEN (1978,1980a, 1980b, 1985, 1988, 1991). Ver, também, ALMEIDA (1996) op. cit. 



"Mercado Interno" (Internal Market), proposto pelo Working for Patients, em 1989, e 
implementado a partir de 1991, foi a expressão mais acabada dessa difusão e tornou-se um 
paradigma para os países europeus, além de que a managed competition inspirou também outros 
dois modelos que, atualmente, integram as agendas de reforma nos países centrais: a "Com
petição Pública" ou Public Competition (da Suécia) e a "Reforma Dekker" (da Holanda). 

Os objetivos fundamentais dessas reformas sanitárias têm sido: 

• descentralizar para o nível local ou para o setor privado e as organizações da sociedade, 
e privilegiar a atenção primária, numa perspectiva de diminuir o gasto hospitalar; 

• aumentar a eficiência, entendida sempre como manutenção dos limites de caixa 
definidos pelas variáveis macroeconômicas; 

• reforçar a regulação, isto é, manter sob estrito controle os orçamentos setoriais 
e a força de trabalho, com deslocamento e enfraquecimento das organizações 
associativas e sindicais; e 

• assegurar a contenção dos custos dos serviços prestados. 

Paradoxalmente, é apregoada a livre-escolha do consumidor e a busca de uma melhor 
relação eqüidade/eficiência/integralidade/qualidade. 

No que toca à primeira etapa desse processo, a contenção de custos, os esforços se 
dirigiram, desde meados dos anos 70, para tentativas de controle da inflação médica, que 
superava sempre os níveis gerais da economia, além de uma desaceleração no aumento 
real das prestações sanitárias per capita. 

Quanto ao primeiro ponto, nos casos estudados, de fato a inflação específica da saúde 
diminuiu nos anos 80 (com exceção dos E.U.A.), refletindo o impacto de políticas 
deliberadas, basicamente centradas na diminuição e controle das rendas dos médicos (que 
baixaram em termos relativos), mas com importantes diferenças no tempo e no espaço, nos 
diversos países (Poullier, 1990:13-14). Em relação ao segundo ponto, foi tentada a restrição 
das prestações sanitárias per capita, como forma de diminuir o crescimento real dos 
benefícios na saúde, mas com poucos resultados. 

Na Europa, em termos de contenção de custos, não foram verificadas grandes 
divergências entre os países com diferentes modelos de serviços de saúde, isto é, aqueles 
cujas relações eram fundamentalmente do tipo contratos públicos (ou seja, centrados no 
seguro social) mostraram-se tão efetivos quanto os denominados modelos públicos inte
grados (ou seja, os sistemas nacionais de saúde), mas ambos têm controlado bem melhor 
os gastos sanitários do que aqueles centrados majoritariamente no modelo de reembolso 
público (ou seja, na provisão privada) (Hurst, 1989; O E C D , 1990, 1992). 6 Os autores 

6 A OECD tem proposto essa nova classificação conceituai dos sistemas de serviços de saúde - sistemas de 
contratos públicos, sistemas públicos integrados e de reembolso público. 



avaliam que, nos dois primeiros modelos, a diferença residiu principalmente na 
possibilidade de adoção de medidas de contenção de custos centradas nos orçamen
tos globais (Abel-Smith & Mossialos, 1994; Carr-Hill, 1994) e no controle estrito 
dos fatores de produção dos serviços de saúde (isto é, o mercado de trabalho, o 
investimento de capital e a definição do tipo de produto/serviço a ser privilegiado) 
(Maynard, 1994). 

O paralelo entre os desenvolvimentos na Europa e nos E.U.A. demonstra as 
flagrantes diferenças entre as perspectivas, européia e norte-americana, na percepção do 
acesso aos serviços de saúde como um direito de cidadania, assim como evidencia a 
ineficácia das políticas de contenção de custos norte-americanos. Mesmo assim, a difusão 
de idéias engendradas para a superação da ineficiência americana no campo sanitário foi 
estimulada, a partir do final da década passada, em sintonia com a hegemonia neoliberal, 
e justificada pela necessidade de intercâmbio de experiências e estabelecimento de um 
"diálogo internacional" que direcionasse maior efetividade e homogeneidade nas refor
mas sanitárias nos diversos países. 

Concretamente, alguns dos mecanismos implementados na Europa guardaram 
semelhanças com medidas elaboradas nos E.U.A.; outros, considerados até mais efetivos, 
não. Em particular, os amplos controles orçamentários globais, possíveis nos arranjos 
institucionais presentes nos sistemas europeus, não foram tentados na América do Norte, 
ou o foram em áreas ou regiões restritas e específicas. 

Em termos de eficiência macroeconômica, a comparação evidencia que nos anos 
1970 a porcentagem do PIB destinada à saúde cresceu mais rapidamente nos países 
europeus (tais como Alemanha Ocidental, Suécia e Reino Unido) do que nos E.U.A., 
ainda que partindo de valores iniciais mais baixos; mas, na década de 80, a tendência 
se inverteu: muitos dos países europeus tiveram sucesso na estabilização do aumento 
do gasto sanitário, em níveis estreitamente vinculados aos crescimento do PIB, enquan
to o crescimento nos E.U.A. foi acelerado. Ressalta-se que apenas este país teve um 
aumento contínuo e permanente do gasto sanitário durante as três décadas - dos anos 
60 até o final dos 80. Em compensação, esse contínuo e resistente crescimento do gasto 
sanitário norte-americano levou a que o desenvolvimento das estruturas gerenciais da 
assistência médica fosse acionado como nunca antes, numa perspectiva jamais alcan
çada nos sistemas europeus. 

Quanto à Espanha e Itália, seguiram mais ou menos a mesma tendência geral, 
praticamente com estabilização na primeira metade dos 80 (início da implantação da 
reforma na Itália e primeiro governo socialista na Espanha) e retorno de crescimento no 
final da década. 

Em relação à porcentagem pública do gasto em saúde, ou manteve-se constante ou 
diminuiu na década de 80, com exceção da Espanha que teve importante aumento em 
1989 (pela inversão das fontes de financiamento, isto é, com maior aporte dos recursos 
de arrecadação geral) e dos E.U.A., que tiveram um pequeno aumento, de um ponto 
porcentual. 



A lista de explicações para essas discrepâncias é longa, mas alguns autores enfatizam 
três diferenças mais importantes presentes no sistema norte-americano que justificariam 
seu descompasso (Thompson, 1992:418): 

• até muito recentemente os arranjos institucionais utilizados nos E.U.A. para o 
financiamento dos serviços de saúde obscureciam a importância da escalada dos 
preços e da inflação médica, uma vez que os custos do seguro saúde, majoritaria¬ 
mente privados, são pagos primordialmente pelos empregadores e, por muitos anos, 
o aumento dos custos da assistência médica foi um problema que dizia respeito 
muito mais ao setor empresarial. Na realidade foi a pressão do empresariado, com 
a crise, que acionou a maior regulação (pública e privada) e a contenção de custos 
na assistência médica; 

• a resposta norte-americana inicial foi de introduzir mecanismos competitivos como 
estratégia de contenção de custos, o que não resultou em controle do gasto 
agregado. A idéia de que a competição entre seguradores e prestadores funcionaria 
como um freio nos custos (subjacente às Health Montainence Organizations -
HMOs) presumia que os seguradores que criassem o sistema mais eficiente 
poderiam apresentar aos empregadores cotizações e prêmios de seguro mais baixos, 
aumentando sua participação no mercado. Entretanto, o efeito desse mecanismo no 
gasto sanitário total foi desapontador e, de fato esse approach levou a grandes 



mudanças na estrutura e no gerenciamento dos serviços de assistência médica e à 
concentração no setor de seguros privados; e 

• a organização institucional do sistema de serviços de saúde nos E.U.A. não tinha 
uma estruturação que permitisse introduzir facilmente mecanismos de controle 
global orçamentário. A estrutura federativa daquele país e as políticas deseen¬ 
tralizadoras do governo, tanto em termos de financiamento quanto de transfe
rência de responsabilidades de promoção e regulação de prestadores para o 
nível estadual, e o grande número de diferentes instituições e formas de 
pagamentos, tornou qualquer controle orçamentário extremamente difícil. Até 
muito recentemente, cada pagador — inclusive as grandes unidades governa
mentais - , perseguiu a contenção de custos através de diferentes estratégias e 
políticas e essa falta de coordenação entre pagadores significou, com freqüên
cia, a transferência dos custos de um a outro, sem de fato reduzir o gasto 
total . 

Já na Europa, o gasto sanitário era financiado ou através dos impostos gerais ou 
através de contribuições específicas, o que facilitou o controle centralizado dos orçamen
tos globais. 

Assim, diferenças na forma de financiamento poderiam explicar, em parte, os 
melhores resultados obtidos pelos governos europeus na contenção de custos na saúde, 
comparativamente aos E.U.A. Entretanto, os autores argumentam que a predominância dos 
prestadores privados na área de assistência médica e a falta de coordenação geral do sistema 
também foram fatores determinantes. 

Nos casos europeus, o enfoque no orçamento global apresentou, por sua vez, algumas 
limitações, como por exemplo: o subfinanciamento dos serviços, o aumento das listas de 
espera e a exacerbação dos conflitos com os trabalhadores setoriais. Nos sistemas centrados 
no seguro social, ou mesmo nos mistos, as dificuldades se assemelhavam a algumas das 
enfrentadas nos E.U.A., como por exemplo , a falta de controle do volume total 
das prestações realizadas pelo setor privado, o aumento dos prêmios dos seguros-saúde 
e a seleção de riscos pelas companhias seguradoras. 

Ou seja, pode-se afirmar que nem todas as reformas sanitárias européias dos anos 80 
foram motivadas pela necessidade de conter os custos da assistência médica, embora a 
retórica ideológica neoconservadora afirmasse o contrário. O exemplo mais contundente é 
exatamente o do National Health Service - NHS do Reino Unido, onde a contenção dos 
custos da assistência médica já havia sido conseguida desde a segunda metade dos anos 
70, com os trabalhistas no governo, e foi mantida rigorosamente por Thatcher, após 1979, 
enquanto durante os anos 80 o subfinanciamento do NHS atingiu níveis realmente preocu
pantes, exacerbando a tensão entre os profissionais e o governo, que sistematicamente 
exigia maior produtividade com menor orçamento. 

Por outro lado, as pressões exercidas sobre os orçamentos sanitários, nos vários 
países, moderaram mas não deslocaram as preferências dos consumidores no campo 
sanitário, isto é, a maior utilização dos serviços especializados e hospitalares. 



No que toca à eficiência microeconômica, com exceção dos E.U.A., a expansão do 
Welfare State na área da saúde e o maior controle do Estado sobre a assistência médica 
historicamente diminuiu a autodeterminação econômica dos médicos, mas sempre preser
vando a autonomia técnica profissional, e, apesar das afirmações em contrário, a autonomia 
profissional pode perfeitamente conviver com Estados de Bem-Estar Social altamente 
desenvolvidos. 

Essa "estabilização" da autonomia técnica profissional foi possibilitada por maior 
controle sobre as rendas dos médicos (através do assalariamento, do pagamento por 
capitação, ou da concertação) e a institucionalização das relações entre profissionais e o 
Estado (através de contratação e negociações periódicas), o que aliás não se restringiu aos 
médicos. Portanto, o ingrediente decisivo na contenção do crescimento do gasto sanitário 
foi associar a institucionalização das relações profissionais a estritos controles dos orça
mentos sanitários, na maioria dos casos com subfinanciamento (gerando situações de stress 
fiscal), e o acionamento do poder regulador do Estado. 

No caso norte-americano, a falta desses mecanismos institucionalizados e de uma 
coordenação do sistema, que permitissem alguma restrição à autonomia econômica dos 
profissionais, seriam as principais causas da não contenção dos custos da assistência 
médica, ainda que com uma intervenção importante na autonomia técnica dos profissionais, 
como a que foi efetivada através dos DRGs; 

Mesmo assim, foi o modelo gestado nos E.U.A., isto é, da "eficiência à americana", que 
vingou como paradigma das reformas européias, trazendo como forte tom ideológico a 
necessidade de controle da autonomia profissional, mesmo para os países que já dispunham de 
mecanismos de controle de custos mais efetivos (orçamentos globais, contratação de pessoal e 
investimentos centralizados ou fortemente regulados pelo Estado), possibilitados exatamente 
pelo maior desenvolvimento dos sistemas sanitários na perspectiva do Welfare State. 

Quanto ao mix público e privado nos serviços de saúde, até o presente momento, as 
reformas não produziram nenhuma transformação radical da estrutura original dos siste
mas, ainda que tendencialmente tenham sido observados aumentos da participação privada 
na relação financiamento/provisão (como na Itália), incremento nos valores e escopo dos 
tickets reguladores (como na Suécia e na Itália) e crescimento (discreto) do setor privado 
(como na Itália, Suécia e Inglaterra). Nos E.U.A., verificou-se o aumento tanto da cobertura 
por seguros do tipo pagamento de terceiros (e diminuição daquela de seguros pagos 
diretamente pelo indivíduo), quanto da co-participação financeira do usuário e das restri
ções a determinados serviços, além da ampliação do Medicaid (pela piora das condições 
de vida e trabalho de parcelas importantes da população). 

O aporte de recursos nas receitas dos sistemas sanitários, possibilitado pelo aumento da 
co-participação financeira do paciente na hora da utilização dos serviços (os chamados tickets 
reguladores), foi insignificante, na maioria dos países (cerca de 3%). Seu efeito teria sido muito 
maior na conscientização do usuário sobre os custos dos serviços e no controle da demanda. 

A corporatização dos serviços hospitalares (no sentido de corporações empresariais) 
e a concentração do setor de seguros foram resultados inesperados ocorridos nos E.U.A., 
que agravaram a perda de controle federal sobre as prestações da assistência médica, e essas 



"novas" empresas sanitárias diversificaram seus interesses e se expandiram transnacional¬ 
mente. O surgimento de um ethos corporatizado na assistência médica foi, portanto, uma 
das conseqüências mais significativas da transformação da estrutura de atenção médica nos 
anos 1970-1980 nos E.U.A. e seu significado ideológico não foi desprezível: quem nos 
anos 70 falava em planejamento em saúde, nos 80 passou a falar em gerenciamento 
empresarial nos serviços de saúde (Relman, 1980; Starr, 1982/1991). 

Em relação aos processos de descentralização, de fato foram intensificados, a partir 
dos anos 80, e privilegiaram os níveis estaduais (com exceção do Reino Unido, que fez o 
caminho inverso), enquanto na Espanha e na Itália a tendência municipalista anterior foi 
revertida recentemente, no início dos anos 90. Mas, de uma maneira geral, nos casos 
europeus, não foram acompanhados de perda do poder de condução da política de saúde 
pelo nível central. 

CONCLUSÃO: CRISE OU TRANSIÇÃO? 

Uma avaliação comparada das reformas sanitárias a partir dos anos 1980 evidencia 
que, à semelhança de muitos outros países da OECD, OS casos aqui estudados engajaram-se 
em substancial revisão tanto da estrutura quanto da organização de seus respectivos 
sistemas sanitários e existe um esforço dos organismos internacionais no sentido de difundir 
e incentivar mecanismos de contenção e reforma, numa linha econômica clássica e em 
sintonia com as pautas neoliberais. 

No direcionamento da reorganização dos serviços de saúde a retórica da racionaliza
ção fiscal cedeu espaço às tentativas de desenvolver, nos sistemas sanitários, a "capacidade 
de adaptar-se a um entorno mais competitivo e dinâmico" (Poullier, 1990:21). 

Os resultados desses processos são muito variados, alguns contradizendo frontalmen¬ 
te o discurso ideológico, mas desencadeando, em termos do debate político e acadêmico, 
inúmeras revisões. 

Analiticamente, as mudanças norte-americanas diferiram muito das reformas euro
péias, ainda que tenham fornecido a base teórica e ideológica de grande parte dos novos 
mecanismos competitivos e reguladores que integraram os pacotes reformadores em todos 
os países na Europa; e, no continente europeu, as propostas do norte se diferenciaram das 
do sul, mesmo no direcionamento neoliberal, mas todas se espelharam na proposta do 
Working for Patients britânico como paradigma. 

Na maioria dos países do norte europeu (exemplificados aqui por Inglaterra, Alema
nha Ocidental e Suécia), até o presente momento, essas mudanças não alteraram a estrutura 
de financiamento dos sistemas, isto é, a base de solidariedade que historicamente tem sido 
utilizada para o financiamento dos serviços de saúde. E isto se deve menos à (re)valorização 
da "solidariedade", realmente em baixa no mundo atual, e mais a que o financiamento é 
uma dimensão-chave na intervenção governamental, uma vez que fornece incentivos 
regulatórios e facilita, ou não, a introdução de mecanismos de controle. Não obstante, tanto 



a questão de mudar o papel de financiador do governo quanto a sua função regulatória tem 
sido objeto de acirrados debates político-ideológicos. 

Todos os processos de reforma introduziram mudanças gerenciais e mecanismos de 
mercado dirigidos especificamente à busca de maior eficiência na produção de serviços, 
através da reconfiguração das instituições públicas em "empresas" de direito privado e da 
busca de formas alternativas de alocação de recursos às instituições prestadoras, que 
procuram relacionar reembolso e performance e/ou pagamentos vinculados à produção, 
através de contratos, promovendo a competição pelos fundos públicos. 

Ressalva-se, entretanto, que os procedimentos baseados na competição administrada 
são freqüentemente compatíveis com fortes políticas regulatórias, pois, de forma diferente 
da competição aberta de mercado, um número menor de atores participa diretamente no 
estabelecimento das condições dos contratos e, diversamente também do enfoque regula
dor, existem poucas barreiras formais à entrada no mercado e nenhuma capacidade 
unilateral para estabelecer as condições de preços e os "produtos". Daí talvez a grande 
aceitação que tiveram nos países europeus (Imershein, Rond & Mathis, 1992). 

No que concerne às reformas do sul europeu (especificamente Itália e Espanha), 
inicialmente expansionistas nos seus princípios e reformuladoras do financiamento setorial 
(sobretudo a Espanha), as respectivas implementações foram muito conflitivas, com 
permanente tensão entre os objetivos iniciais e as consignas neoliberais que redirecionaram 
os respectivos processos. Com a "reforma da reforma", desencadeada em ambos os países 
a partir do início dos anos 90, o problema é ainda mais grave, uma vez que além de 
absorverem o novo ideário reformador de forma um tanto acrítica, o fizeram compondo 
uma "colcha de retalhos" de propostas, além de que foram explicitadas claramente as 
intenções governamentais de "desuniversalização", justificadas pela necessidade de con
trole dos indicadores macroeconômicos, do déficit público e de contenção de custos na área 
social, recomendados pelo Tratado de Maastrich. 

É preciso estar atento para o fato de que essas propostas de flexibilização dos 
contratos públicos se, por um lado, poderiam possibilitar maior agilidade gerencial em nível 
executivo, como se argumenta, por outro, poderiam acarretar a perda dos instrumentos de 
controle estatal que foram mais efetivos para a contenção de custos, como atestam os casos 
europeus. E essa é a tensão que está posta na implementação das novas propostas de 
reforma. Além disso, a idéia simplista da privatização como um instrumento para a ação 
mais eficiente do governo reedita a dicotomia entre administração e política, desconside
rando importantes questões, como a responsabilização (accountability) do Estado pela 
saúde da população, que não se resolvem apenas no plano gerencial. 

Assim, essas reformas dos anos 80 foram importantes não apenas por aquilo que mudaram 
mas também pelo que preservaram (Saltman, 1994:22). De um lado, deram maior visibilidade 
à complexidade dos sistemas sanitários; ressaltaram a importância da gerência e da qualidade 
da atenção, assim como evidenciaram as dificuldades trazidas pelas transposições mecânicas, 
para a área social, de teses vitoriosas no campo econômico. De outro lado, mantiveram a 
cobertura universal, o financiamento público e a responsabilidade estatal pela provisão (direta 
ou não) de serviços, assim como o controle estrito do Estado sobre o funcionamento do sistema, 
ainda que sobre custos/gastos e não sobre qualidade/necessidade. 



Isto significa que os mecanismos e incentivos competitivos foram "reinterpretados" 
e um setor público fortemente regulador foi o resultado mais imediato dos primeiros anos 
da implantação dessas reformas. Daí o "paradoxo da intervenção neoliberal" (Rugie,1992), 
ou o paradoxo político das reformas liberais (Fiori, 1992): a condução da transição "tem 
no Estado o artífice da principal reforma [isto é] sua própria reforma (Fiori, 1993a: 12). Em 
outras palavras, a mudança da intervenção estatal em campo social, e sanitário, acontece 
pari passu à implementação da reforma do próprio Estado. 

Nessa perspectiva, a propriedade estatal dos serviços de saúde ou o tamanho do setor 
público em si não é uma variável especialmente crítica. Na realidade, a capacidade/habili
dade do governo de regular diretamente as diversas partes do setor saúde é que é crítica, 
além de que pode significar aumento de recursos e de estruturas gerenciais, isto é, aumento 
de gastos, o que contraria frontalmente as justificativas das reformas propostas. 

Portanto, há uma grande distância entre o discurso reformista (teórico e ideológico) 
e as políticas implementadas, além de uma clara tensão entre os controles político e 
financeiro dos sistemas sanitários e a operacionalização dos mecanismos de competição 
administrada, propostos pelo paradigma norte-americano. 

Não são desprezíveis, porém, as políticas de desmonte de longo prazo, que vêm sendo 
implementadas pelos governos conservadores há mais de uma década, assim como os 
efeitos deletérios que a contenção de custos e o subfinanciamento têm provocado em muitos 
sistemas sanitários, incutindo a idéia da ineficiência (sobretudo do setor público), fabrican
do a insatisfação do usuário e fortalecendo as propostas privatizadoras. Essa dinâmica tem 
afetado de forma importante a ideologia fundante dos sistemas de saúde, sua organização 
e funcionamento. 

Para os anos 90, pelo menos em termos ideológicos, o discurso não mudou e a questão 
da eqüidade disputaria hoje, em pé de igualdade, um trade off com a contenção de custos; 
e a liberdade de escolha do paciente com a integralização da atenção, como dois eixos 
independentes que se cruzam. 

Talvez a especificidade do setor saúde não permita a sua diluição sumária no 
paradigma neoliberal e, sendo assim, o processo político subjacente a cada implemen
tação particular de reforma dará a tônica da dinâmica da transição nos sistemas de saúde 
em cada sociedade específica, apesar das aparentes semelhanças (ou convergências), 
homogeneidades e esforços de difusão de instrumentos e idéias supostamente aplicá
veis em todo o mundo. 
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