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Introdução 

Observa-se uma crescente preocupação entre os cientistas sociais e 
os profissionais da área de saúde na América Latina quanto às conseqüên
cias nocivas das políticas de ajuste estrutural na região e de seu impacto 
sobre a oferta de serviços sociais e de cuidados com a saúde. 

A literatura e os dados disponíveis indicam que tais políticas, pro
movidas pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, con
tribuíram para a crise econômica em diversos países em desenvolvimento 
e agravaram o seu estado de pobreza. Tais políticas levaram igualmente à 
redução das despesas públicas, afetando os serviços sociais e de saúde. 

Visando minimizar os problemas sociais que resultam desta diminui
ção de gastos públicos, diversos relatórios e publicações do Banco Mun
dial têm recomendado o aumento da eficiência do setor público nestes 
países e a promoção de mudanças na articulação público-privado no que 
diz respeito aos seus sistemas nacionais de saúde. 

Esta estratégia de privatização baseia-se na convicção de que as ati
vidades do setor público deveriam concentrar-se nos grupos mais pobres, 
cobrindo as classes média e alta com as HMOs (Health Maintenance Or
ganizations) e outros prestadores de serviços nãogovernamentais priva
dos, que, segundo eles, podem ser mais eficazes (Akin, Birdsall e de Fer-
ranti, 1987; Briscoe, 1990; Birdsall e James, 1992). 

Neste trabalho discutiremos a estratégia de privatização proposta e 
seus possíveis efeitos na América Latina. 

Nossa principal argumentação é a de que, ao contrário do que pres
supõem as propostas do Banco Mundial, o aumento da privatização exi¬ 



giria maiores e não menores gastos públicos, uma vez que prestadores de 
serviços privados, em muitos países da América Latina, são altamente 
subsidiados pelo governo, sem a esperada contrapartida de maior eficiên
cia ou melhor qualidade dos serviços. Mesmo o dito "setor autônomo", 
que inclui organizações para a manutenção da saúde (HMOs), bem como 
companhias de seguro de saúde, são financiadas indiretamente pelo go
verno através do imposto de renda. 

O caso do Brasil é um bom exemplo desta dependência dos pres
tadores de serviços privados de transferências públicas. Ele ilustra proble
mas sociais que podem resultar da abertura da atenção à saúde à compe
titividade do mercado, sem aumentar simultaneamente a eficiência e a 
capacidade de resposta do sistema prestador de serviços públicos para 
suportar, na crise, a demanda adicional nas áreas urbanas, transferida dos 
serviços privados para os serviços públicos. Em sua excelente análise so
bre este processo na região, Musgrove (1986) fornece dado adicional para 
nossa argumentação. Ele mostra que durante a recessão econômica, a 
demanda por cuidados com a saúde freqüentemente se transfere das es
truturas privadas para as públicas. 

Além disso, nossa outra argumentação é de que a privatização não 
reduziria, ao contrário do que foi sugerido por Birdsall e James (1992), a 
concentração dos gastos públicos nos grupos sociais mais influentes e de 
faixas etárias mais elevadas. Em lugar disso, aumentaria esta concentra
ção, uma vez que, ao limitarem-se os recursos públicos aos segmentos mais 
pobres, contribuiria para a diminuição das despesas públicas diretas, de
vido à ausência de instrumentos políticos destes segmentos para pressio
nar pela concessão de mais recursos. 

Como discutiremos adiante, utilizando o mesmo fundamento lógico 
da teoria da public choice assumida por estes autores, podemos, em lugar 
disso, delinear um resultado adverso e mais provável de acontecer: a di
minuição dos gastos públicos diretos com os pobres sem nenhuma força 
política acabaria favorecendo a transferência de recursos públicos adicio
nais aos prestadores de serviços privados, que tendem a concentrá-los nos 
grupos sociais de mais alta renda e de maior influência. 

Contudo, para o adequado entendimento das implicações aqui a¬ 
presentadas no cenário de ajuste estrutural, é fundamental o entendimen
to do que significa este ajuste, o que discutiremos a seguir. 



As políticas de ajuste estrutural e seu impacto sobre os 
gastos públicos: as múltiplas dimensões da crise na 

América Latina 

Conceitos 

As políticas de ajuste estrutural envolvem empréstimos para finan
ciar reformas econômicas em economias em desenvolvimento. Estimu
lam, com freqüência, grandes mudanças nessas economias, ao promove
rem a redução de gastos governamentais e ao limitarem encargos 
financeiros dos setores sociais. 

Uma distinção é comumente feita entre "política de estabilização" 
e "política de ajuste". A primeira, promovida pelo Fundo Monetár io 
Internacional, usualmente implica financiamento de curto prazo para 
países em desenvolvimento, enquanto a política de ajuste, promovida 
pelo Banco Mundial, tem cada vez mais se relacionado a empréstimos 
de longo prazo. No entanto, a distinção entre estabilização e ajuste e os 
papéis desempenhados pelas duas instituições financeiras internacio
nais têm se tornado cada vez mais difícil, uma vez que tem havido uma 
mudança em favor da realização de empréstimos de longo prazo para 
financiar reformas econômicas em países em desenvolvimento (DeJong, 
1990). 

Durante a última década, a política de ajuste estrutural tornou-se 
cada vez mais controversa na América Latina. Os pesados custos sociais 
impostos por tais políticas, ao aumentarem a pobreza e promoverem cor
tes nos gastos governamentais nos setores sociais como saúde e educação, 
foram indicados por diversos estudiosos e políticos na região. 

O relatório do Fundo da Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 
sobre os efeitos adversos do ajuste da distribuição de renda e sobre os 
pobres, editado em 1987 por Cornia, Jolly e Stewart, foi o primeiro reco
nhecimento deste problema por parte de uma agência internacional. 

Em nível internacional, diversos autores analisaram os conceitos de 
estabilização e ajuste, bem como os efeitos destas políticas sobre setores 
sociais e saúde (Nelson, 1984; Belassa, 1987; Addison e Demery, 1987; 
Bell e Reich (eds.), 1988; Zuckerman, 1989). 

Na América Latina, alguns autores avaliaram os efeitos sociais do 
ajuste estrutural na região. No entanto, poucos deles enfocaram os impac
tos causados pela crise econômica sobre financiamento e provisão de cui¬ 



dados com a saúde (Musgrove (ed.), 1989; Klinger, 1986; Macedo, 1987; 
Médici, 1988). 

O impacto do ajuste estrutural sobre a articulação público-privado 
e o cuidado com a saúde é uma questão crucial para muitos países latino-
americanos hoje em dia, que enfrentam as conseqüências da crise econô
mica, do envelhecimento da população e de perfis epidemiológicos hete
rogêneos sobrepondo "antigos" e "novos problemas" (Possas, 1989; 
Bobadilla & Possas, 1992). Contudo, a literatura disponível sobre este 
tópico específico é ainda limitada na região e esperamos que este trabalho 
possa contribuir para este esforço. 

Política de ajuste e crise fiscal 

A América Latina tem enfrentado, desde 1980, a sua pior crise do 
século. 

O Produto Interno Bruto per capita diminuiu na maioria dos países 
entre 1980 e 1990. 

Esta significativa redução do PIB associada à alta inflação acelerou, 
em diversos países, a deterioração das condições de vida e de trabalho na 
região, aumentando a pobreza. 

A crise fiscal foi identificada em trabalhos recentes (Dain, 1988; Ser
ra, 1989; Rezende, 1991; Oliveira, 1992) como um dos aspectos mais im
portantes da crise nas economias latino-americanas durante a década de 
oitenta. Freqüentes déficits fiscais e políticas inadequadas de controle dos 
gastos públicos têm levado a uma situação de virtual imobilidade da po
lítica social e de saúde na maioria dos governos latino-americanos. 

Bresser Pereira (1991) analisou a crise fiscal na América Latina 
resumindo-a em cinco elementos chave: déficit público; economias pú
blicas negativas ou limitadas; débito público interno e externo extrema
mente grandes; falta de crédito por parte do Estado devido à sua inca
pacidade de constituir um débito interno voluntário ou encurtar o 
tempo de duração deste débito (overnight), e, finalmente, falta de cre
dibilidade dos governos (que não deveria ser identificada com a falta de 
crédito do Estado). 

Ele alega que o principal argumento formulado pela abordagem do 
"consenso de Washington" (Williamson, 1990) para explicar esta crise — 
populismo econômico e excessiva intervenção governamental — está in
completo. Sustenta ,ainda, que o populismo econômico sempre existiu e 
que, apesar de suas perniciosas conseqüências, a América Latina passou 



por um período de significativo crescimento entre 1930 e 1980. A rígida 
intervenção por parte do Estado foi igualmente bem-sucedida, uma vez 
que promoveu um importante desenvolvimento econômico durante esse 
período. 

Portanto, não basta ter-se disciplina fiscal, é necessário também 
reduzir o déficit público e recuperar a capacidade de o Estado fazer 
economia; não basta liberalizar e privatizar: é preciso também definir 
uma nova estratégia de intervenção do Estado uma vez ultrapassada a 
crise fiscal. 

Por último, como uma alternativa para a abordagem do "consenso 
de Washington", ele sugere a abordagem da "crise fiscal do Estado", ba
seada em conceitos formulados por OüConnor (1973), que enfoca o papel 
do Estado como locus da crise fiscal. 

O persistente fracasso dos governos da América Latina em superar 
a crise fiscal tem sustentado a crença das comunidades acadêmicas for¬ 
muladoras de política de que o conhecimento atual sobre os determinan
tes desta crise é limitado e que existem elementos estruturais a serem 
compreendidos neste processo. 

Alguns formuladores de política e analistas acadêmicos tendem a 
centrar suas análises nos determinantes internos da crise fiscal. Segundo 
estes analistas, em muitos países a descentralização dos recursos do go
verno federal para os níveis locais não foi acompanhada de uma necessária 
descentralização de encargos federais. 

Outros analistas tendem a concentrar seus argumentos nos determi
nantes externos da crise fiscal, relacionados às conseqüências das políticas 
de ajuste estrutural durante a década de oitenta e a novas condições do 
mercado internacional. Segundo eles, estas políticas levaram a importan
tes mudanças nos padrões da relação entre o público e o privado nas eco
nomias da América Latina. Alegam que o setor público nestas economias 
tem desempenhado um papel preponderante ao tentar evitar o agrava
mento da crise do setor produtivo, compensando as perdas dos agentes 
econômicos no processo de renegociação da dívida externa e direcionan
do a economia para o mercado internacional (Serra, 1991). 

Apesar das diferentes abordagens a respeito dos determinantes da 
crise fiscal, parece existir um consenso entre a maioria dos autores ao 
analisarem suas conseqüências. Muitos destes analistas identificaram o 
bem-estar social e a saúde como os setores mais severamente afetados 
pela crise fiscal durante a década de oitenta. 

Os gastos públicos nos setores sociais, que tinham aumentado durante 



os anos setenta em muitos países, começaram a diminuir em meados dos 
anos oitenta, quando o impacto da crise econômica ficou mais evidente. 

No entanto, é interessante observar que estes cortes nos gastos pú
blicos não afetaram da mesma forma o setor responsável pelos cuidados 
com a saúde. Alguns países latino-americanos, como o Brasil, acompa
nharam, na década de oitenta, a tendência internacional de aumentar os 
gastos públicos per capita na área da saúde e transferir os recursos públi
cos dos prestadores de serviços privados para os públicos (Médici, 1988; 
Possas, 1992), na tentativa de ampliar a cobertura e assim enfrentar uma 
demanda crescente abalada pela recessão econômica, o que comprova a 
tese de Musgrove. 

A crise do bem-estar social: perspectivas de reformas na saúde 

A análise prospectiva das políticas alternativas de saúde na América 
Latina requer e pressupõe uma compreensão adequada do desenvolvi
mento do sistema de bem-estar social na região em um cenário de recessão 
econômica, crise fiscal e mudança política. 

O debate internacional em torno da crise nos governos que adotam 
uma política de bem-estar no mundo contemporâneo (Habermas, 1987; 
Offe, 1985; e Przeworski, 1985) exerceu uma significativa influência sobre 
a literatura recente a respeito das novas tendências do bem-estar social e 
sobre as perspectivas de mudança na saúde da América Latina, já anali
sada por nós em publicação anterior (Possas, 1992). 

As principais questões discutidas nesse trabalho anterior são: até 
que ponto a "onda neoliberal", ao promover cortes nos gastos públicos 
e ao reduzir a abrangência dos programas de bem-estar social, afetou 
os governos que adotam políticas de bem-estar no mundo contemporâ
neo? Existe uma crise nesses governos limitando a sua abrangência 
como forma de organização social num cenário a longo prazo? Existe 
alguma evidência de que os sistemas de seguridade social na América 
Latina vão desenvolver padrões de organização neoliberais, onde a do¬ 
minância do setor privado impossibilitará a implementação de reformas 
sociais e de saúde? 

Conforme discussão apresentada naquela oportunidade, nossa res
posta preliminar para tais questões é "não". Apesar das fortes tendências 
à privatização, onde o mercado possa absorvê-la, evidências empíricas 
indicam que a seguridade social na América Latina está consolidada e em 



franca expansão nos países onde foi implementada (McGreevey, 1990; 
Mesa-Lago, 1985, 1990). 

Não há provas de que o fracasso de que o keynesianismo como ins
trumento de intervenção econômica por parte do Estado (diminuição dos 
gastos públicos e expansão monetária) seja seguido necessariamente por 
uma crise semelhante nos padrões de intervenção social e programas de 
bem-estar. Ao contrário, a "crise dos governos que adotam uma política 
de bem-estar" parece refletir as conseqüências provocadas por correções 
feitas na sua trajetória pelas sociedades de bem-estar abaladas pela "crise 
fiscal do Estado". 

Esta discussão tem importantes implicações no que tange às refor
mas sociais e de saúde nos países latino-americanos, uma vez que a pos
sibilidade de se desenvolver ou de se expandir o bem-estar social nas so
ciedades afetadas pelos cortes nos gastos públicos continua sendo um 
importante desafio. 

O Welfare" versus "Public Choice": abordagens 
alternativas para o setor público 

Nas discussões internacionais a respeito dos cuidados com a saúde, 
abordagens divergentes têm sido sugeridas recentemente para fazer fren
te aos efeitos causados pelos cortes nos gastos públicos e à articulação 
público-privado. Birdsall e James (1992) sustentam, contrariando os ar
gumentos apresentados aqui, que a abordagem pessimista do setor públi
co nos países em desenvolvimento, por parte dos adeptos da teoria da 
public choice, parece ser mais adequada para lidar com a tensão entre os 
setores público e privado do que as teorias de bem-estar "positivas" e 
"benevolentes". 

As teorias da public choice são, segundo eles, mais precisas com re
lação às suas previsões nos países em desenvolvimento porque, nestes paí
ses, grupos sociais poderosos pressionam os governos para maximizar be
nefícios públicos individuais e assim concentrar os recursos públicos nas 
populações mais idosas e em melhor situação nas áreas urbanas. 

Portanto, a sua conclusão mais importante é de que o setor público 
é propenso a distorções nos países em desenvolvimento, uma vez que ele 
é mais vulnerável às pressões políticas exercidas pelas classes alta e média 
para a concentração de recursos. 

Assim sendo, existem duas crenças básicas (e controversas) latentes 



em seu argumento: uma é a ineficiência intrínseca ao setor público nos 
países em desenvolvimento; a outra é a sua vulnerabilidade às pressões 
políticas exercidas pelos grupos sociais mais altos na sociedade, que es
timulam a concentração. 

Neste texto nós discutimos as implicações destas abordagens con
trastantes para políticas de saúde e a articulação público-privado na re
gião. Nossa principal argumentação aqui, sustentada pela nossa revisão 
da literatura internacional recente a respeito das teorias de bem-estar 
(Possas, 1992), é que não se pode ignorar que, diferentemente de outras 
regiões em desenvolvimento, existe, na América Latina, uma antiga tra
dição e uma ampla gama de experiências e abordagens inovadoras para 
os sistemas nacionais de proteção social. 

Portanto, seria simplista e incorreto identificar estas diversas abor
dagens com estratégias "benevolentes" ou ingênuas sustentadas por teo
rias normativas clássicas de bem-estar. Em outras palavras, nós alegamos 
que a definição de políticas alternativas de bem-estar social mais adequa
das constituem uma prioridade nas sociedades latino-americanas hoje, e 
isto requer dos formuladores de políticas abordagens realistas para a ar
ticulação público-privado, no que tange à oferta de serviços sociais e de 
saúde na região. 

O Brasil constitui um bom exemplo de diversificadas e complexas 
interações entre os setores público e privado na América Latina. Como 
antecipamos em trabalho anterior, políticas que visam estimular a com
petitividade do mercado na assistência à saúde podem, caso não conside
rem a realidade e a diversidade das relações público-privado, gerar um 
efeito contrário ao desejado e comprometer o setor privado "parasitário" 
dos recursos públicos (Possas & Marques, 1984). Como na maioria dos 
países latino-americanos, os prestadores de serviços privados são extre
mamente dependentes das transferências diretas e indiretas de recursos 
públicos para sobreviverem num mercado restrito e altamente concentra
do, as políticas de privatização tendem a requerer mais e não menos gastos 
públicos, conforme discutimos anteriormente. 

Portanto, é muito importante ter clareza de que a opção para limitar 
os recursos públicos aos mais pobres significa, no caso do Brasil e da maio
ria dos países latino-americanos, dada a extensão da população em po
breza absoluta na região, uma decisão drástica: transferir recursos públi
cos do setor privado em saúde (que domina os mais complexos níveis de 
cuidado), assegurando-os exclusivamente para o setor público. 

Como veremos na seção seguinte, esta é uma política distributiva 



com importantes efeitos que devem ser considerados. Esta política já foi 
adotada no Brasil durante a década de oitenta, afetando um segmento do 
setor privado ligado ao Instituto Nacional de Assistência Médica e Previ
dência Social (INAMPS). Apesar do seu sucesso inicial em contribuir para 
minimizar a corrupção e estender a oferta de cuidados essenciais com a 
saúde para os pobres, veio a contribuir mais tarde para o comprometi
mento da rede privada de hospitais, que responde por três mil hospitais 
no país. Naquela época não se previu, contradizendo esta política, ne
nhum tipo de controle sobre as transferências dos recursos públicos para 
HMOs e companhias de seguro-saúde, estimadas em 25% da receita des
tas empresas. 

O pacote de reformas do Banco Mundial: implicações para 
a América Latina 

Como resultado de sua política recessiva de ajuste estrutural, o Ban
co Mundial tem-se preocupado em reduzir os gastos públicos dos países 
em desenvolvimento. Estratégias têm sido definidas de maneira a atingir 
este objetivo, e este pacote de reformas em saúde tem se mostrado uma 
referência importante para os formuladores de políticas. 

Tal pacote inclui quatro políticas básicas (Akin, Birdsall, de Ferranti, 
1987): 

Cobrar dos usuários os serviços fornecidos pelo governo, com dois ob
jetivos diferentes: primeiro, aumentar o orçamento público e, segundo, 
estimular os consumidores dos serviços de saúde a usarem planos privados 
de cobertura de risco. 

Estimular planos de cobertura de risco, direcionando a política para 
dois grupos diferentes: cobertura de risco pela seguridade social para os 
pobres e planos privados de pré-pagamento para aquelas pessoas mais 
bem-sucedidas. 

Utilizar recursos não governamentais de maneira mais eficiente, o que 
é visto como um alívio dos encargos sobre os gastos públicos. 

Por último, descentralizar serviços, o que é proposto como forma efi
caz de se alcançar usuários locais destes serviços e permitir que as comu
nidades locais tenham controle sobre eles. 

Apesar da sua contribuição para superar uma compreensão ingênua 
por parte de muitos líderes de países em desenvolvimento a respeito do 
papel que o setor público e o processo de privatização do Estado desempe¬ 



nham nas sociedades contemporâneas, nossa conclusão principal aqui é 
a de que o pacote de reformas sugerido pelo Banco Mundial não é ade
quado para lidar com os principais problemas de cuidados com a saúde 
projetados para os países da América Latina na próxima década, devido 
a algumas razões-chave: 

Cobrar dos usuários os serviços fornecidos pelo governo 

Apesar do seu baixo poder aquisitivo, que resulta de extremas dis
paridades entre renda e pobreza, grupos de renda mais baixa já estão 
carregando um fardo pesado, uma vez que pagam por serviços privados 
de saúde quando não existem serviços públicos disponíveis. No caso do 
Brasil, este quadro agravou-se pela recessão econômica vivida na metade 
da década de oitenta. 

Mesmo em países de renda média como o Brasil, o poder aquisitivo 
dos salários pode ser muito baixo. Neste país, 45% da população vive em 
estado de pobreza. 

No cenário latino-americano de disparidades sociais e concentração 
de renda, a maioria dos usuários dos serviços ganha salários muito baixos. 
Cobrar de usuários, mesmo com tabela de preços seletiva para diferentes 
grupos sociais, seria injusto e não acrescentaria, conforme sugerido pelo 
Banco Mundial, recursos significativos à dotação orçamentária nacional 
para a área de saúde. 

Em último lugar, é igualmente importante observar que cobrar dos 
usuários os serviços prestados pelo governo não os estimularia a buscar 
cobertura de risco, uma vez que sua baixa renda não lhes permite fazer 
parte do mercado potencial dos planos de saúde privados. Não há evidên
cia alguma de que uma porção significativa de usuários dos serviços do 
governo possa ser estimulada a fazer uso deste mercado privado. 

Cobertura de risco 

Diferentemente do que ocorre em outros países em desenvolvimen
to na África e na Ásia (exceto a China), que têm experiência limitada com 
seguridade social e planos privados pagos por antecedência, a América 
Latina tem uma tradição de aproximadamente setenta anos de seguro 
social. O Brasil criou o seu próprio sistema de seguridade social em 1923 
(Lei Eloi Chaves). Em 1924, o Chile promulgou uma lei inovadora de 
seguro compulsório e foi o primeiro país na América Latina a incorporar 



o modelo alemão de seguro social desenvolvido no governo Bismarck 
(Horwitz, 1989). 

O seguro privado sofreu também importantes mudanças durante a 
década de oitenta e já recebeu significativos incentivos governamentais. 

Nesta altura, reduzir a grande concentração de renda e aumentar o 
poder aquisitivo daqueles que ganham baixos salários parece ser a única 
política viável para aumentar a cobertura de risco na América Latina. 

No entanto, isto requereria mudanças tanto nas estratégias domés
ticas quanto nas internacionais, aliviando o pesado fardo imposto aos po
bres nas últimas três décadas. 

Recursos não governamentais 

A maioria dos países latino-americanos tem uma antiga tradição de 
firmar contratos públicos com prestadores de serviços privados. A crença 
do Banco Mundial de que esta política favoreceria a diminuição dos gastos 
públicos e aumentaria a eficiência dos sistemas nacionais de saúde não 
corresponde à realidade. 

O estudo de caso sobre o Brasil mostra que os recursos não gover
namentais deveriam ser incorporados cuidadosamente pelos formulado¬ 
res de políticas. O controle das distorções na oferta de cuidados, definindo 
adequados sistemas de reembolso e criando mecanismos para a garantia 
de qualidade é uma tarefa importante e muito difícil de ser implementada 
em diversos países em desenvolvimento, onde o controle de serviços por 
parte do governo e dos usuários não é eficaz. 

Descentralização 

Os países latino-americanos sofreram um amplo processo de des
centralização durante a última década. Muitas lições podem ser dele re
tiradas: 

• A descentralização não é uma panacéia para aumentar os recursos 
disponíveis. Ao contrário, muitos governos municipais e estaduais 
tendem a retirar seus próprios recursos para a área de saúde de
pois de receberem recursos federais. 

• A descentralização requer reformas simultâneas que criem e re
forcem estruturas administrativas. 

• A descentralização pode favorecer grupos políticos locais e ser 



regressiva na distribuição de recursos. Em uma publicação ante
rior (1992) mostramos evidência desta concentração nas áreas 
urbanas, com efeitos nocivos para os pobres das zonas rurais. 

Apesar das importantes contribuições oferecidas por estas recomen
dações do Banco Mundial, seu pacote de reforma política tem ainda di
versas limitações conceituais: 

• Não faz referência à rápida deterioração das condições sociais e 
ao agravamento das necessidades de saúde que ocorreram nos 
países em desenvolvimento desde a recessão econômica dos anos 
oitenta, particularmente na América Latina. Os efeitos nocivos 
causados pelas políticas de ajuste estrutural não são discutidos, 
porém têm importantes implicações para o financiamento do sis
tema de saúde. 

• Não é capaz de reconhecer que os países em desenvolvimento não 
podem estar sujeitos a políticas homogêneas. Países industriali
zados e urbanizados como o Brasil e o México requerem aborda
gens específicas para a diversidade de suas condições e padrões 
diferenciados de desenvolvimento. 

• Estabelece uma dicotomia incorreta entre "prevenção" como um 
bem público concentrado nos pobres e "cuidado curativo" como 
mercadoria privada a ser adquirida pelos indivíduos (Frenk, 
1989). Esta dicotomia é incapaz de reconhecer a grande pressão 
exercida para a obtenção de serviços e os custos crescentes impos
tos por uma complexa transição epidemiológica (Possas, 1989). 
Em muitos países latino-americanos, antigos e novos problemas 
de saúde estão sobrepostos e ambos tendem a concentrar-se nos 
segmentos mais pobres da população (Briscoe, 1990). Estas pro
postas do Banco Mundial parecem também ignorar o fato de que, 
uma vez que o cuidado curativo lida com a força de trabalho, afeta 
a sociedade como um todo e é uma questão de preocupação pú
blica — e não apenas individual. 

• Estas propostas também não são capazes de reconhecer as limi
tações do setor privado nos países em desenvolvimento para en
frentarem os desafios impostos aos cuidados com a saúde que re
sultarão das futuras transições demográficas e epidemiológicas. 
O setor privado não é homogêneo e os "prestadores de serviços 
não governamentais" constituem uma ampla categoria que inclui 
uma extensa gama de prestadores de serviços que respondem a 



este cenário emergente da saúde de formas extremamente dis
tintas. 

• Por último, a prioridade dada pelo Banco Mundial aos HMOs e 
às companhias de seguro privadas, nos países em desenvolvimen
to, tende a reproduzir nestes países padrões organizacionais do 
sistema americano de cuidados com a saúde. 

Em vez disso, particularmente nos países em desenvolvimento, onde 
o poder aquisitivo das populações e dos recursos públicos são limitados, 
deve-se buscar uma articulação mais adequada e financeiramente mais 
interessante entre seguro social e privado. Outras experiências, tais como 
as desenvolvidas em países como Canadá, Alemanha, Suécia, Inglaterra 
e Itália, onde a oferta de serviços públicos de cuidados com a saúde são 
mais abrangentes, deveriam também ser considerados. 

Observações finais: perspectivas para a década de noventa 

Este trabalho indica os possíveis impactos nocivos causados pelas 
políticas de ajuste estrutural no bem-estar social e nos cuidados com a 
saúde na América Latina e sugere algumas conclusões básicas: 

• Confrontar os setores público e privado, como sugerido pelos re
latórios do Banco Mundial e alguns formuladores de políticas na 
região, leva freqüentemente a um falso dilema, uma vez que no 
mundo contemporâneo eles se encontram imbricados em comple
xas interações econômicas e redes burocráticas e políticas. O de
safio principal, ao contrário, é criar mecanismos sociais para for
necer controle de qualidade dos serviços por parte dos 
consumidores e fortalecer grupos sociais sem nenhuma força 
política. 

• Concentrar recursos públicos nos pobres e deixar prestadores de 
serviços privados à mercê do mercado, conforme sugerido em di
versos relatórios e publicações do Banco Mundial, parece ser um 
argumento ardiloso, uma vez que em muitos países em desenvol
vimento um importante segmento do mercado privado depende 
das transferências diretas e indiretas de recursos públicos. 

• Portanto, como demonstramos no estudo de caso sobre o Brasil, 
o problema não é só como transferir recursos de um setor para 
outro. Estas políticas de "transferência" podem comprometer a 
oferta de cuidados oferecida pelo setor privado e elas só são pos¬ 



síveis quando existem grandes investimentos em novas instalações 
e recursos humanos públicos. 

• Isto requer, diferentemente do proposto pelo Banco Mundial, o 
aumento de gastos públicos com a saúde e com os cuidados com 
a saúde, que são muito pequenos na América Latina. 

É evidente que a decisão política de aumentar os gastos públicos nos 
setores prioritários, tais como o de cuidados com a saúde e o de serviços 
sociais, bem como orientar políticas de contenção para outras atividades 
governamentais ineficazes (empresas públicas são com freqüência um 
bom exemplo), requer, de um lado, profunda reforma estrutural do Es
tado, e de outro, mudança de paradigma nas agências internacionais e nas 
burocracias nacionais. Seria ingênuo esperar que tais mudanças ocorram 
durante complexos processos de negociação nos quais os pobres não estão 
representados. 

Aumentar a consciência social a respeito das conseqüências dra
máticas da pobreza urbana nas megacidades e na população de mais 
idade, antecipando seu impacto nas sociedades latino-americanas nas 
próximas décadas pode contribuir para estimular mudanças nessas prio
ridades. 

Se esta mudança de paradigma eventualmente ocorrer, acompanha
da por mudanças no ambiente político, os serviços privados mantidos di
reta ou indiretamente com recursos e subsídios públicos pode desempe
nhar um importante papel nas suas reformas de saúde. Como componente 
dos sistemas nacionais de saúde, passarão então a ser abordados como 
"bem público" controlado pelos consumidores, e não como um privilégio 
individual dos mais bem-sucedidos. Estes se tornarão, ao contrário, con
sumidores autônomos de serviços públicos no mercado. 
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