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Introdução 

No Brasil a intensa luta social pelo direito à saúde, no contexto de 
democratização do país nos anos 80, levou à consagração da saúde, na 
Constituição Nacional de 1988, como direito universal, sendo dever do 
Estado garanti-lo. 

Embora a concepção de saúde afirmada na Constituição considere 
o processo saúde/enfermidade nas suas determinações econômicas, so
ciais e políticas, o dever do Estado em relação à saúde tem sido traduzido 
pelos organismos governamentais como a necessidade de ampliação do 
acesso à atenção, provendo a um maior número de pessoas um leque 
maior e mais diversificado de ações e serviços de saúde. 

A ampliação do acesso à atenção tem sido implementada através de 
uma série de mecanismos legais, institucionais e organizacionais, que bus
cam unificar e descentralizar a atenção à saúde, construindo o Sistema 
Único de Saúde. 

Um dos primeiros princípios concretizados para ampliação do aces
so foi a universalização da atenção, passando toda a população a ter di
reito ao acesso aos serviços de saúde previdenciários (próprios ou contra
tados), até então restrito aos contribuintes da Previdência Social. 

A universalização alcançada, porém, tem sido caracterizada como 
excludente pois o movimento de inclusão de camadas populares não con
tribuintes da Previdência Social foi acompanhado por mecanismos de ra
cionamento dos gastos, com conseqüente deterioração da atenção pres
tada, o que teria levado à auto-exclusão das camadas médias do sistema 
de atenção público, propiciada pela difusão de novos mecanismos de fi
nanciamento, os "planos de saúde privados" (Faveret & Oliveira, 1990). 



Esta "re-segmentação" de clientelas numa retradução da "cidadania re
gulada" não pode, porém ser dissociada dos resultados, até o momento, 
da luta social pelo direito universal à saúde, nem das formas de proteção 
anteriormente institucionalizadas. 

Entre os outros resultados deste processo, destaca-se uma profunda 
mudança produzida na organização do Sistema de Saúde especialmente 
referida à unificação e à descentralização, embora ainda não bem definida 
a distribuição de competências entre níveis de governo, persistindo uma 
problemática situação de distribuição de poder, reponsabilidades e recur
sos entre os níveis governamentais (federal, estadual e municipal). Mu
dança esta, em intensidade raramente alcançada, nos setores sociais em 
contextos democráticos na América Latina. 

Essa trajetória de concretização da política de saúde é indicativa da 
centralidade que a categoria acesso adquire para análise das políticas de 
saúde no Brasil hoje. 

No presente artigo, após um breve histórico da política de assistência 
à saúde e uma análise do atual sistema de atenção à saúde no Brasil, 
discutiremos os vários modelos teóricos que informam estudos sobre aces
so aos serviços de saúde apresentando, ao final, um conjunto de observa
ções sobre a dinâmica atual do setor saúde a partir da reorganização do 
acesso aos serviços e das novas modalidades de articulação dos interesses 
públicos e privados. 

Caracterização da política de saúde 

No Brasil a política de assistência à saúde esteve desde os anos 20 
vinculada à Previdência Social, quando foram criadas Caixas de Aposen
tadorias e Pensões por empresa, sendo atribuição obrigatória destas 
instituições previdenciárias a prestação de serviços médicos. Por um pro
cesso de concentração e substituição, a partir do início dos anos 30, pro
gressivamente, foram constituídos Institutos de Aposentadorias e Pensões 
por categorias profissionais. A responsabilidade pela assistência médica 
dos seus segurados e dependentes, permaneceu entre as atribuições destes 
institutos, se bem que, como função secundária e com restrições quanto 
à participação percentual de seus custos no conjunto dos gastos, embora 
tennha sido introduzida a participação do Estado no financiamento dos 
mesmos. O Ministério da Saúde ficou, desde suas origens, responsável 
pelas ações preventivas através das campanhas sanitárias, assumindo, na 



área de assistência médica, apenas as funções de criação e manutenção 
de grandes hospitais para enfermidades crônicas. 

Λ constituição da Política Social brasileira nestes moldes inscreveu-
se num processo de obtenção de direitos sociais de caráter particularista: 
de cidadania regulada (Santos, 1979). Neste padrão os direitos sociais 
foram alcançados em função da categoria profissional, sendo a condição 
de cidadão subordinada à importância que cada ocupação adquire no 
mercado. A ponderação dessa importância e a conseqüente regulamen
tação da profissão correspondente foi efetuada pelo Estado, através da 
legislação trabalhista, sindical e previdenciária. Desse modo, constituí
ram-se direitos sociais estratificados e a carteira de trabalho tornou-se o 
certificado legal da cidadania. 

Com o regime burocrático-autoritário implantado no país a partir 
de 64 a Previdência Social brasileira passou por importante reestrutu
ração. Os institutos de previdência urbana foram unificados no Instituto 
Nacional de Previdência Social, num processo de centralização sob con
trole estatal que uniformizou benefícios e excluiu os trabalhadores da ges
tão. Ao mesmo tempo a cobertura previdenciária foi ampliada, com a 
regulamentação do Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador 
Rural, incluindo os trabalhadores rurais no sistema previdenciário e, pos
teriormente, mediante contribuição individual os benefícios foram esten
didos às empregadas domésticas e trabalhadores autônomos. 

Com a extensão da cobertura previdenciária para grande parte de 
trabalhadores urbanos e seus dependentes, e para parcela da população 
rural, ao mesmo tempo ampliou-se o acesso à assistência médica da po
pulação brasileira. 

Consolidou-se deste modo durante a década de 70, no Brasil, um mo
delo de assistência à saúde fundado em ações individuais médico-hospita¬ 
lares, no privilegiamento da contratação do setor privado, através da assis
tência médica previdenciária e no descuramento das ações de saúde pública, 
registrando um padrão de intervenção estatal de caráter privativista e ex¬ 
cludente. Privativista, por privilegiar a contratação, pelo Instituto Nacional 
de Previdência Social, do setor privado para a prestação de serviços médicos 
principalmente hospitalares, garantindo diretamente a expansão de empre
sas de serviços médicos e, indiretamente, a capitalização da indústria far
macêutica e de equipamentos médicos. Excludente, por guardar as carac
terísticas do modelo de seguro que condiciona o direito à assistência à 
contribuição prévia, excluindo do acesso milhões de brasileiros não vincu
lados ao mercado formal de trabalho, não contribuintes da Previdência So¬ 



cial. Tal modelo resultou em grandes disparidades no acesso de diferentes 
grupos sociais às ações de saúde com a exclusão de importante parcela da 
população do acesso aos vários níveis de atenção. 

Na década de 80 o contexto de grave crise econômica e do processo 
de democratização do país possibilitaram a discussão dos problemas a 
enfrentar na atenção à saúde, produzindo-se importantes modificações 
neste cenário. Foram identificados como problemas a desigualdade no 
acesso, a multiplicidade e descoordenação entre as instituições atuantes 
no setor, a desorganização da rede, a baixa resolutividade e produtividade 
dos recursos existentes, a falta de integralidade na atenção e a centraliza
ção do processo decisório (Gallo, Giovanella, Tavares, 1992). 

Se por um lado a conjuntura de crise econômica neste período tor
nou as políticas governamentais permeáveis a mudanças de efeito racio-
nalizador, por outro o processo de democratização colocava em cena no
vos atores sociais pressionando o Estado por políticas sociais mais 
eqüitativas. 

Desde meados dos anos 70 gestou-se um movimento de redemocra¬ 
tização ao interior do setor saúde denominado Movimento Sanitário, que 
produziu propostas baseadas no entendimento da saúde enquanto direito 
social universal a ser garantido pelo Estado. Estas propostas foram en¬ 
tusiasticamente defendidas e tiveram sua consagração, em 1986, no rela
tório da VIII Conferência Nacional de Saúde, conformando o projeto de 
Reforma Sanitária Brasileira que teve como eixos: a instituição da saúde 
como direito de cidadania e dever do Estado; a compreensão da determi
nação social do processo saúde enfermidade, através do conceito amplia
do de saúde; e a reorganização do sistema de atenção com a criação do 
Sistema Único de Saúde. 

Como veremos a seguir, para a consecução deste objetivo processou-
se a reorganização do sistema de atenção através de diferentes medidas 
e mecanismos legais e organizacionais que buscaram a unificação — pela 
promoção da integração entre prestadores públicos e a prioridade de con
tratação destes prestadores pela Previdência Social —, a universalização 
de cobertura e a descentralização do sistema, com controle social. 

O processo de integração dos serviços públicos teve início através de 
um programa de Ações Integradas de Saúde implementado a partir de 
1983. Desenvolvido no interior da Previdência Social, a partir de uma 
ótica racionalizadora com vistas à contenção dos custos da assistência mé
dica previdenciária, este programa modificou as diretrizes da política de 
saúde até então vigente. Ainda sem alterar a hegemonia do Instituto Na¬ 



cional de Assistência Médica da Previdência Social no interior do setor, 
neste programa de integração foram privilegiadas a contratação do sub-
setor público para prestação de serviços de saúde, a integração interins-
titucional através da formação de instâncias colegiadas e da programa¬ 
ção/orçamentação conjunta, a desconcentração das ações de atenção à 
saúde para os níveis estadual e municipal, e legitimada, num contexto 
inicialmente autoritário e no seguinte período de transição democrática, 
a participação de entidades representativas da sociedade civil na formu
lação das políticas de saúde (Escorel & Giovanella, 1991). 

Desde 1985, com o primeiro governo da transição democrática, im
portantes postos no interior dos Ministérios da Saúde e da Previdência 
Social foram assumidos por integrantes do "Movimento Sanitário" pas
sando a integração e a descentralização a serem consideradas como dire
trizes estratégicas para a constituição do Sistema Único de Saúde. Ocor
reu, de fato, uma rápida expansão do programa de integração. Até 1987 
foram conveniados 2.500 municípios, o que representava cerca de 70% da 
população do país, modificando-se o padrão de despesas da assistência 
médica previdenciária (Cordeiro, 1991). Os órgãos governamentais—en
quanto prestadores — participaram em 1987 com 26,5% das despesas da 
Previdência Social com assistência médica, enquanto os prestadores pri
vados contratados e conveniados participaram com 40,0%, diferentemen
te de 1981, quando a participação dos órgãos governamentais era de ape
nas 5 ,1% e o setor privado era responsável por 64,3% destas despesas 
(Cordeiro, 1991:106). 

Este deslocamento de recursos da Previdência para o setor público 
propiciado pelo programa de integração levou à expansão quantitativa da 
produção de serviços públicos de saúde principalmente ambulatoriais, 
através da ampliação da capacidade instalada de unidades básicas de saú
de, na primeira metade da década de 80 (Médici,1990). 

Em 1987, ainda por iniciativa da Previdência Social foi proposta a 
unificação dos sistemas de saúde, em nível estadual, com a criação do 
Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Embora com transferên
cia parcial de atribuições e mantidas relações conveniais entre os níveis 
governamentais, a estrutura de poder no interior do setor foi alterada pela 
mudança do papel institucional da assistência médica da Previdência So
cial. Suas representações estaduais passaram a ser subordinadas às Secre
tarias Estaduais de Saúde, iniciando-se um processo de descentralização 
das decisões e aprofundando a desconcentração das ações para os estados 



e municípios, com a transferência da gestão das unidades próprias da Pre
vidência Social. 

Ponto alto do processo de democratização do país, foi promulgada 
em 1988 a nova Constituição Nacional que consagrou um conjunto de 
princípios do Movimento Sanitário. Inscrita na conceituação mais ampla 
da Seguridade Social, a saúde é afirmada enquanto direito social univer
sal, cabendo ao Estado, dada sua determinação social, econômica e polí
tica, garanti-la mediante políticas sociais e econômicas que visem à redu
ção de riscos aos agravos. Responsável pelo acesso universal e igualitário 
às ações e serviços de saúde, institui-se o Sistema Único de Saúde, or
ganizado segundo os princípios da descentralização, direção única em ca
da esfera de governo, integralidade da atenção e participação da comu
nidade. 

Para regulamentar os dispositivos constitucionais foi promulgada em 
setembro de 1990 a Lei Orgânica da Saúde (lei 8.080) que dispõe sobre 
as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde e as res
pectivas competências dos vários níveis de governo. Este arcabouço jurí
dico, porém, limitou-se ao sistema público de saúde (que passa a incluir 
também os hospitais contratados), não incluindo dispositivos reguladores 
do setor privado "moderno" (produtores de insumos, prestadores de assis
tência médica semi-autônomos não contratados pelo Estado) (Mendes, 
1991:32). 

Neste processo de reorganização do sistema, a atenção à saúde foi 
progressivamente universalizada. 1 Com a criação do Sistema Único de 
Saúde, toda a população, independentemente de vínculo previdenciário, 
formalmente passa a poder ser atendida pelos serviços de saúde do sis
tema público (serviços estatais e serviços privados contratados pela Pre
vidência Social: lucrativos e filantrópicos). 

Embora consagrado na Constituição Nacional o acesso universal e 
igualitário à atenção e regulamentado o Sistema Único de Saúde na Lei 
Orgânica, a questão do financiamento da área social não foi, até o mo
mento, equacionada. Benefícios foram ampliados sem base de financia
mento correspondente. 

A busca de novas fontes de financiamento para além da contribuição 
sobre os salários foi problemática. A criação de tributos específicos para 
a área social foi questionada pelos empresários em longa disputa judicial, 

1 A atenção foi universalizada inicialmente nas unidades próprias da Previdência Social, 
sendo estendida depois para as unidades conveniadas de caráter filantrópico e, finalmente 
em 1990, também para os serviços privados contratados pela Previdência Social. 



permanecendo as contribuições sobre salários como a principal fonte de 
recursos da Seguridade Social num momento de grave recessão econômi
ca, o que produziu diminuição do volume da receita e racionalização de 
gastos. 

Assim, a universalização promovida tem sido caracterizada como 
excludente na medida em que a absorção de camadas populares não pre¬ 
videnciárias foi acompanhada por mecanismos de racionamento dos gas
tos que expulsaram do sistema segmentos sociais mais favorecidos em 
direção ao setor privado, ou seja, a universalização efetivou o direito social 
à saúde, segundo Faveret (1990), por torná-lo apto a atender os setores 
sociais de menor poder aquisitivo e não por incluir sob sua responsabi
lidade toda a população. 

O acesso dos segmentos expulsos à atenção privada foi possibilitado 
pela expansão de mecanismos de financiamento através de: planos de saú
de individualmente contratados, planos de seguro de grupo contratados 
pelas empresas para seus empregados e caixas próprias das empresas es
tatais. Neste processo, os planos de seguro de grupo com a participação 
financeira das empresas que pagam planos básicos para todos os seus em
pregados tem possibilitado o acesso, inclusive, de grupos populacionais 
de baixa renda a este subsistema privado, através de seus empregados 
menos qualificados. 

Assim, paralelamente aos avanços legais na Constituição Federal e 
a criação do Sistema Único de Saúde, visando a universalização do direito 
à saúde, gestou-se na sociedade uma outra dinâmica que reciclou o mo
delo médico-assistencial privatista através de inovações financeiras viabi¬ 
lizadoras do acesso de importante parcela da população ao sistema priva
do de atenção (Mendes, 1991:33). 

O sistema de atenção 

Resultante desta dinâmica social conformou-se durante os anos 80 
uma nova configuração do sistema de atenção à saúde, no Brasil, que 
Médici (1990:10-16) desenha e Mendes (1991) retraduz. 

O sistema representado em forma piramidal é composto por três 
subsistemas com lógica de estruturação, clientelas, complexidade tecno
lógica e modos de financiamento diversos: o subsistema de alta tecnologia, 
o subsistema privado autônomo ou de assistência médico supletiva e o 
subsistema público. 



Essa separação dos subsistemas é problemática à medida em que não 
é possível estabelecer-se uma hierarquia entre os mesmos, e por apre
sentarem complexas interrelações entre si, tanto em relação às clientelas, 
como quanto às formas de financiamento. Assim o sistema de alta tecno
logia é composto por serviços públicos e privados, e os planos de saúde 
não cobrem patologias crônicas e epidêmicas e dispõem de poucos servi
ços de emergência complexos, serviços esses prestados pelo sistema pú
blico. Além disso, a dedução de despesas médicas do imposto de renda 
pelas pessoas físicas representa uma forma de subsídio público ao finan
ciamento da atenção privada. 

No topo da pirâmide situa-se o "novo mix público-privado" (Médici 
1990), ou subsistema de alta tecnologia (Mendes, 1991). Dirigido a um 
mercado seleto de indivíduos que podem pagar por serviços de alto custo, 
o subsistema de alta tecnologia abarca pequena parcela da população de 
maior renda. Ε o subsistema de maior densidade tecnológica e está con
formado por prestadores de serviços privados e públicos. Os serviços pú
blicos do subsistema de alta tecnologia, apesar de construídos e mantidos 
pelo setor público, têm buscado formas diferenciadas de autonomia de 
gestão (fundações de direito privado, autarquias especiais etc) que a par 
de agilizar a tomada de decisões têm possibilitado o seu funcionamento 
enquanto empresas privadas, com a reserva de alas para pacientes que 
pagam pelos serviços prestados. Mesmo aos serviços gratuitos deste sub
sistema apenas os grupos sociais mais ricos têm acesso, caracterizando um 
clientelismo altamente seletivo. 

Este subsistema, que atende 2 a 3 % da população brasileira (3-4, 5 
milhões), consome mais de 30% dos recursos do SUS (Santos, apud Men
des, 1991). 

No meio da pirâmide localiza-se o setor privado: subsistema privado 
autônomo ou subsistema de assistência médica supletiva. Este subsistema, 
em franca expansão, está voltado para as classes médias e trabalhadoras 
integrantes do mercado formal que têm acesso aos "seguros-saúde". Está 
conformado por cinco modalidades de financiamento: medicina de grupo, 
sistemas próprios das empresas, seguros saúde, cooperativas médicas e 
planos de administração. 

Este setor abarca hoje cerca de 35 milhões de pessoas, cerca de 1/4 
da população brasileira (Médici, 1990:12). Orientados pela lógica de mer
cado, os planos de saúde caracterizam-se por padrões distintos de aten
dimento diferenciado (básico, superior e executivo), conforme a capaci
dade de pagamento dos indivíduos, e geralmente não cobrem ações de 



maior complexidade relativas a doenças crônicas e degenerativas. Esta 
característica produz pressões para que o Estado assuma os custos para 
esta atenção, fazendo crescer o subsistema de alta tecnologia. Ademais, 
ali são realizadas apenas ações de assistência médica, produzindo em mui
to poucas ocasiões ações de caráter preventivo. 

O subsistema privado de assistência médica supletiva constituiu-se 
no interior do processo de exclusão em que foi realizada a universalização, 
quando não apenas segmentos sociais — mas também certos prestadores 
de serviços se auto-excluiram do sistema público. A pressão da demanda 
decorrente da universalização — não acompanhada da incorporação de 
novos recursos — e a desagregação dos aparatos de prestação de serviços 
pela crise do Estado levaram a uma queda da qualidade dos serviços do 
subsistema público, expulsando segmentos sociais de maior nível de ren
da. Ao mesmo tempo, a deterioração real dos valores pagos pelo INAMPS 

aos produtores privados, junto com a diminuição do montante de gastos 
do I N A M P S destinados a este setor, levou a uma "expulsão" do sistema 
público dos produtores privados de serviços de saúde mais modernos que 
vão em busca de uma maior rentabilidade, tendo ocorrido um descre¬ 
denciamento seletivo dos prestadores privados, ao longo da década de 80. 
Como resultado deste movimento, viabilizado pelos novos mecanismos 
de financiamento (seguros), expandiu-se assim o sistema privado de as
sistência médica supletiva. O subsistema público é entendido aqui como 
o sistema sob a reitoria do Estado, sendo a atenção prestada por serviços 
próprios estatais ou privados contratados (lucrativos e filantrópicos). Ao 
subsistema público competiria atender o conjunto da população, porém 
tem sido caracterizado como responsável pelo atendimento dos setores 
de menor poder aquisitivo. Sua clientela tem sido quantificada em cerca 
de 120 milhões de brasileiros pela subtração, do total da população, do 
conjunto estimado de beneficiários de planos de saúde privados (Médici, 
1990; Mendes, 1991). 

Neste subsistema há um predomínio do setor privado na atenção 
hospitalar, enquanto os prestadores públicos têm predomínio na atenção 
ambulatorial. No final da década de 1980, no Brasil, o setor estatal res
pondia por 7 5 % da capacidade instalada ambulatorial e 26,5% dos esta
belecimentos hospitalares, correspondendo a 22,8% dos leitos (Médici, 
1990:40). 

Atualmente (1994), o Sistema Único de Saúde-SUS contrata 507.056 
leitos, o que significa cerca de 95% do total de leitos existentes no país. 
Embora levemente superestimada — por trabalhar-se com dados referen¬ 



tes a fontes e anos diferentes (AMS-IBGE e SÍNTESE-DATASUS) —, essa 
proporção evidencia a grande importância da rede hospitalar do SUS na 
assistência médica brasileira. 

Cerca de 4 5 % dos leitos da rede SUS pertencem a estabelecimentos 
privados com fins lucrativos, 25% são de instituições filantrópicas, 8% 
encontram-se em hospitais universitários e os 22% restantes são de ins
tituições estatais. Cabe lembrar que boa parte dos hospitais universitários 
pertencem a universidades públicas. 

Uma terceira maneira de estabelecer a importância do SUS no que 
tange à assistência hospitalar é verificar a participação do financiamento 
público para as internações realizadas no Brasil. O SUS realizou, em 1993, 
15.617.080 internações. Segundo a F IBGE, em 1990 foram produzidas 
18.801.433 internações no país. Ao calcular, como anteriormente, uma 
taxa de crescimento anual das internações para o Brasil no período 87-90 
encontraremos o valor 5%. Podemos, assim, estimar que em 1993 o nú
mero total de internações realizadas seria 21.621.648. Portanto o SUS 
seria responsável por 72% destas internações (Giovanella & Bahia, 1994). 

O subsistema público está constituído — segundo diversos autores 
— por serviços estatais deteriorados, sem recursos e sem credibilidade, 
ou por serviços privados contratados mal remunerados e tecnologicamen¬ 
te atrasados, e dirige-se à clientela de baixa renda: à mão-de-obra de me
nor qualificação do setor formal da economia e aos não integrados eco
nomicamente (Médici, 1991:52). 

Esta avaliação da deterioração da qualidade da rede pública, apesar 
de muito difundida —dando espaço às propostas de privatização do setor 
—, não pode, porém, ser generalizada, dadas as especificidades da im
plantação dos sistemas municipais de saúde que têm possibilitado em al
guns locais a constituição de redes de serviços não apenas mais acessíveis 
como também de melhor qualidade. Estas experiências, porém, têm sido 
ainda pouco estudadas, tanto em função de sua diversidade e fragmenta
ção quanto da impossibilidade de apreênde-las no nível da política for
malmente definida, em termos legais, financeiros e institucionais. 

A produção de consultas pelo subsistema público modifica-se ao lon
go da década de 80 no Brasil. Na primeira metade da década (1980-85) 
ocorre um crescimento da produção, passando-se de 1,49 para 1,78 con
sultas per capita ao ano. Na segunda metade esta tendência de cresci
mento é alterada, chegando-se em 1989 a uma produção de apenas 1,62 
consultas per capita por ano (Mendes, 1991:58). Já o número de inter
nações na década de 1980, realizadas pelo subsistema público, permanece 



quase constante, cerca de 13 milhões, o que significa considerado o cres
cimento populacional um decréscimo de 10,7% de hospitalizações em 
1981 para 9,4% em 1989.2 

Este padrão de cobertura do sistema público, se comparado com a 
cobertura da população que tem acesso aos seguros-saúde, é baixo em 
relação às consultas e alto quanto ao número de internações per capita. A 
modalidade de autogestão, por exemplo, no mesmo período ofertou 2,8 
consultas/beneficiário/ano e 7,02% de internações/ano, enquanto a medi
cina de grupo ofertou 4,0 consultas beneficiário/ano e 7,03% internações/ 
ano (Gouveia apud Mendes, 1991:58). Estes padrões diferenciados indi
cam não distintas necessidades de saúde destas populações, mas diferen
tes possibilidades de acesso à atenção. 

Não obstante esta configuração do sistema de atenção, estima-se que 
a participação do gasto público no conjunto dos gastos em saúde no Brasil, 
em 1989, foi de 73%, sendo o privado autônomo responsável por apenas 
19% dos gastos e o desembolso direto por 8% (Médici, 1992:14). 

Embora inegável a importância do SUS na atenção médico-hospi¬ 
talar no país, cerca de 25% da população brasileira atualmente é coberta 
por planos de saúde privados. Paralelamente aos avanços legais, na Cons
tituição Federal e a criação do Sistema Único de Saúde, visando a univer
salização do direito à saúde, gestou-se na sociedade uma outra dinâmica 
que reciclou o modelo médico-assistencial privatista através de inovações 
financeiras viabilizadoras do acesso de importante parcela da população 
ao sistema privado de atenção — os planos de saúde. 

No final da década de 80, houve um aumento dos beneficiários dos 
planos de saúde, e expansão e rearranjo institucional das empresas que 
comercializam tais produtos. Este crescimento, entretanto está limitado 
pelo próprio mercado comprador de planos de saúde: empresas e pessoas 
físicas. Sendo assim, a partir da vinculação de uma parcela de população 
às empresas de assistência médica suplementar, constituída em geral, por 
trabalhadores especializados vinculados a grandes e médias empresas e 
por segmentos das camadas médias das regiões sul/sudeste do país, ocor
reu, a partir de 1990, uma estagnação do incremento do número de bene
ficiários de planos de saúde (Giovanella & Bahia,1994). 

É sempre bom lembrar que os planos de saúde prestam apenas assis
tência médica individual, não realizam ações de caráter coletivo, excluem 

2 Baixa cobertura se comparada, por exemplo, com a Inglaterra que produz 4,2 consultas 
médicas per capita/ano e 12,7% de internaçdes. 



da atenção uma série de doenças crônicas e endêmicas e não oferecem 
serviços qualificados para o atendimento de grandes emergências. Aten
ção que tem sido suprida pelos serviços públicos. 

Como podemos ver a legalidade de uma proposta não garante, em 
si, a sua implementação. Não se muda a sociedade, por decreto ou lei. A 
correlação de forças, acordos e negociações necessários à promulgação 
de uma lei não são suficientes ou idênticos aqueles que possibilitem a sua 
execução. A sociedade brasileira, altamente segmentada criou formas de 
manter e traduzir esta segmentação no interior de um sistema legal e 
administrativamente unificado e universalizado, diferenciando o acesso e 
a qualidade da atenção. 

Werneck Vianna (1995:199) relaciona esses resultados ao modo seg
mentado e pontual de atuação dos grupos de interesse, no Brasil, preen
chendo os espaços de negociação multifacetadamente, inviabilizando 
acordos de maior abrangência e dificultando a construção de fortes sis
temas públicos de proteção. "Estabelece-se uma relação de complemen
taridade invertida entre público e privado que reforça a lógica da univer
salização excludente, transformando originais portadores de direitos 
universais em diferentes cidadãos-consumidores de benefícios estratifica-
dos" (Werneck Vianna, 1995:200). 

A segmentação das clientelas do sistema de atenção e a crise finan
ceira da saúde não são, porém, recentes, nem decorrentes da Constituição 
de 1988, quando o princípio da universalidade da atenção à saúde tomou 
corpo na lei maior do país. A chamada "universalização excludente" de
correu da progressiva ampliação de cobertura da assistência médica pre¬ 
videnciária dos anos 70 e 80, quando o aumento da demanda não foi acom
panhado pelo correspondente investimento na oferta de serviços e da 
ampliação de recursos financeiros necessários, ao mesmo tempo que fo
ram estimuladas formas de acesso diferenciadas por categorias sócio-ocu¬ 
pacionais. 

Acesso como categoria de análise das políticas de saúde 

Os estudos das políticas de saúde no Brasil, em geral, estiveram di
rigidos à análise do processo de formulação das políticas e de sua institu
cionalização. Pouco ainda se conhece sobre a efetividade da reestrutu
ração do sistema de atenção e a real distância entre as formulações legais 
e constitucionais e a universalização do direito à atenção. 



As análises gerais a respeito do sistema de atenção e da segmentação 
das clientelas, que acompanha a universalização do acesso aqui apresen
tadas, também não dão conta das especificidades desta universalização e 
nem dos significados da mesma para os diferentes segmentos sociais. 

É na unidade de relação do usuário com os serviços que devem ser 
centradas as análises que busquem conhecer como o direito à saúde se 
expressa concretamente no cotidiano das pessoas. A categoria central 
para análise dessas inter-relações é o acesso. 

Para a realização de estudos nesta direção uma primeira discussão 
que se impõe é, portanto, a respeito da própria categoria de acesso. 

A seguir, realizaremos uma primeira aproximação do conceito de 
acesso e uma diferenciação entre estudos de acesso e utilização, para en
tão discutir diferentes abordagens utilizadas na análise de condições de 
acessibilidade. 

Os estudos sobre acesso aos serviços de saúde costumam utilizar a 
conceituação de acessibilidade formulada por Frenk (1985) a partir de 
Donabedian. Acessibilidade, além da disponibilidade de recursos de aten
ção à saúde em determinado local e tempo, compreende as características 
do recurso que facilitam ou dificultam o seu uso por parte dos clientes 
potenciais (Frenk, 1985:438); o que significa considerar acessibilidade 
como "o grau de ajuste entre as características dos recursos de atenção à 
saúde e as da população no processo de busca e obtenção da atenção" 
(Frenk, 1985:443). 

Em outros termos, o acesso está relacionado à capacidade de um 
grupo para buscar e obter atenção. Neste sentido, seria necessário avaliar 
a disponibilidade de recursos de saúde e sua capacidade para produzir 
serviços; as resistências do serviço, isto é, o conjunto de obstáculos à busca 
e obtenção da atenção, originadas nos serviços (o que resultaria na iden
tificação de uma disponibilidade efetiva); e, finalmente, o conjunto de 
características da população que permitem a esta buscar e obter a atenção 
(poder de utilização) (Frenk, 1985:441). 

Para Penchanski e Thomas (1987:127), acesso é um conceito geral 
que sumariza um conjunto de dimensões específicas que descrevem a ade
quação entre os clientes e o sistema de cuidados de saúde, tais como dis
ponibilidade, acessibilidade, acomodação, capacidade financeira e acei
tabilidade, definidas como: 

Disponibilidade — relação entre o volume e o tipo de serviços exis
tentes e o volume de clientes e o tipo de necessidades. 

Acessibilidade — relação entre localização da oferta e a localização 



dos clientes, tomando em conta os recursos para transporte, o tempo de 
viagem, a distância e os custos. 

Acomodação ou adequação funcional — relação entre o modo como 
a oferta está organizada para aceitar clientes (sistema de agendamento, 
horário de funcionamento, serviços de telefone) e a capacidade/habilida
de dos clientes acomodarem-se a estes fatores e perceberem a conveniên
cia dos mesmos. 

Capacidade Financeira (affordability) — relação entre os preços dos 
serviços segundo o mantenedor, o depósito requerido para a entrada de 
clientes e a capacidade de pagar, ou a existência de seguro-saúde por parte 
do cliente. 

Aceitabilidade — relação entre atitudes dos clientes sobre os profis
sionais e as características das práticas dos provedores de serviços assim 
como a aceitação pelos provedores de prestar serviços àqueles clientes. 

A maior parte dos estudos prende-se à dimensão da utilização dos 
serviços de saúde, buscando avaliar o peso dos fatores que influenciam 
esta utilização, tais com os sociodemográficos — nível de renda, esco
laridade, idade, sexo, etnia, ocupação — ou os fatores comportamentais 
— conhecimentos, atitudes e percepção das doenças em diferentes gru
pos. 3 Outros estudos tratam de analisar os efeitos das disponibilidades de 
recursos sobre sua utilização. 

Segundo Dever (1988), a utilização dos serviços é uma interação 
entre os consumidores e os prestadores de serviços, e a utilização é in
fluenciada por fatores socioculturais (tecnologia e valores sociais) e or
ganizacionais, além de outros fatores relacionados com o consumidor e o 
prestador de serviços. Dever inclui entre os fatores organizacionais deter
minantes da utilização a disponibilidade de recursos, a acessibilidade geo
gráfica, a acessibilidade social e as características da estrutura e processo 
de prestação de cuidado. Entende acessibilidade — seguindo a definição 
de Donabedian — como as características do recurso que facilitam ou 
obstruem o uso pelos clientes potenciais. A acessibilidade geográfica re
fere-se aos fatores de espaço (distância, tempo, custo da viagem) e a aces
sibilidade temporal ou acomodação a limitações no tempo em que os re
cursos estão disponíveis. Para este autor, a relação entre acessibilidade 
geográfica e o volume de serviços consumidos depende do tipo de aten
dimento e do recurso considerado, estando em geral o uso dos serviços 

3 O mais famoso deles é o Estudo Internacional sobre Utilizaçóo de Serviços de Saúde -
HCIS - realizado sob o patrocínio da OMS em 7 países diferentes Canadá, EUA, Iugoslávia, 
Argentina, Finlândia, Polônia e Reino Unido (Kohn e White, 1976). 



preventivos mais associado com a disponibilidade geográfica do que o dos 
serviços curativos, assim como o uso o uso de cuidados gerais mais do que 
dos especializados (Dever, 1988:214). Já a acessibilidade social inclui os 
conceitos de aceitabilidade (referidos a fatores sociais e culturais) e à dis
ponibilidade financeira, formulada por Penchansky e Thomas. Portanto, 
na compreensão de Dever a acessibilidade é um dos aspectos da análise 
da utilização dos serviços de saúde. 

No entanto, Frenk (1985:439) diferencia os estudos de utilização de 
serviços daqueles de acessibilidade, não apenas quanto ao foco nas razões 
da utilização, mas por tratarem apenas de características da população e 
dos recursos de saúde, enquanto os estudos de acessibilidade analisam o 
grau de ajuste entre estas características. 

Barrenechea, Trujillo e Chorny (1990:239) consideram, por sua vez, 
que o conceito de acessibilidade é uma noção complexa, integrada pelas 
categorias de: distância/tempo entre a população e as unidades de saúde; 
oportunidade, entendida como a ação de prestar o serviço em sintonia 
com a demanda; funcionalidade, vista como a capacidade dos serviços 
para resolver o problema; custos, incluindo não apenas os custos diretos 
da atenção mas também os indiretos como medicamentos, salário perdi
do, preço do transporte; e aceitação do demandante do modo e caracterís
ticas como se produz a atenção. 

Do conjunto de estudos que procuraram caracterizar a categoria 
acesso e analisar condições de acessibilidade, podemos fazer um esforço 
de abstrair os modelos teóricos que estariam informando a seleção de 
variáveis, bem como sua articulação, na tentativa de buscar maior coerên
cia entre o referencial teórico e a definição conceituai a ser utilizada. 

Um primeiro modelo que emerge destas conceituações é o que po
demos identificar como um modelo economicista, no qual procura-se ma
pear os diferentes padrões de consumo dos indivíduos. Trata-se de um 
modelo de estudo da relação entre oferta e demanda, medidas pela deci
são dos consumidores em relação a fatores como seu conhecimento da 
oferta, sua percepção sobre a demanda e um conjunto de valores e práticas 
oriundos do universo familiar. A análise da oferta leva em conta a inter
venção estatal como capaz de moldar a forma de organização da produção 
de assistência médica, bem como conformar a demanda através da dife
renciação dos distintos grupos populacionais no acesso aos bens e serviços 
de saúde. 

No entanto, segundo afirma Canesqui (1989:176) em seu estudo, 
"admite-se que o padrão de consumo também resulta de complexos ele¬ 



mentos de decisões, valores, representações, padrões culturais e práticas, 
gerados nas famílias, onde se dá a reprodução cotidiana dos agentes so
ciais, delineando-se certos arranjos de sobrevivência e maneiras de en
frentar o problema da saúde e doença dos seus distintos membros". 

Neste sentido, o modelo economicista encontra seu próprio limite 
ao reconhecer que a soberania do consumidor em seu processo de decisão 
não pode ser reduzida à simples disponibilidade da oferta de bens e ser
viços ou do acesso formal garantido pela inserção laborai, mas teria que 
levar em conta "aptidões ideológicas" (sic) dos consumidores, represen
tações intrínsecas aos distintos sistemas de cura socialmente organizados 
(Canesqui, 1989:177). 

Em suas conclusões consegui encontrar que o padrão de consumo, 
não podendo ser entendido exclusivamente pelo acesso formal, deve levar 
em conta a intervenção estatal na configuração das práticas oferecidas; a 
conformação da demanda a partir de uma certa modalidade da oferta 
gerando necessidades cultivadas pela produção de bens e serviços; e as 
representações sociais sobre a gravidade do quadro mórbido e em relação 
ao lugar ocupado por cada membro da família na sua hierarquia interna. 

Além disso, a autora trabalha com o conceito de modalidade assis¬ 
tencial aspirada como consumo, que balizaria a avaliação que os consu
midores fazem da qualidade e resolutibilidade dos serviços. Sua relação 
com os serviços seria também mediada pela percepção ou não em relação 
ao exercício do direito à atenção à saúde. 

Analisando a utilização feita pela autora em relação à aplicação de 
um modelo de análise do padrão de consumo, tendo em conta as espe¬ 
cificidades da oferta e da demanda, vemos que, na prática, o que o seu 
estudo demostra é mais que tudo a inviabilidade de explicar as decisões 
do consumidor com estes parâmetros, tendo que se referir às disposições 
ideológicas do consumidor, conceito não pertinente ao modelo com o qual 
se propunha a trabalhar. 

Um segundo modelo que se pode identificar poderia ser nomeado 
modelo sanitarista-planificador, para caracterizar a tradução do conceito 
de acesso pela possibilidade de consumo garantida através da distribuição 
planejada de recursos da rede de serviços, conforme consta de documento 
do Ministério da Saúde (MS/BR/SESUS, 1990). A rede de serviços neste 
sentido deve ser: 

• regionalizada, com as unidades distribuídas espacialmente na 
proximidade do local de trabalho e moradia, levando-se em conta 
as condições de transporte; 



• hierarquizada de acordo com os diferentes níveis de complexida
de equipados com recursos necessários para garantir resolutibili¬ 
dade; 

• com agilidade nos processos administrativos para facilitar o aten
dimento da demanda e com a oferta de serviços em compatibili
dade com a maior possibilidade de utilização pelos usuários; 

• garantindo a informação adequada aos usuários sobre os serviços 
existentes e os procedimentos para sua utilização; 

• com um sistema de organização baseado nos princípios de refe
rência e contra-referência, viabilizando o fluxo ágil dos usuários 
no interior dos distintos níveis do Sistema de Saúde. 

Neste modelo tecnicista, o acesso está dado pela ação planejadora 
do Estado, a partir da garantia da localização adequada, da disponibi
lidade e da articulação funcional dos serviços em uma rede organizada de 
acordo com a demanda. Λ incapacidade crônica das políticas de saúde de 
integrar os serviços públicos em uma rede hierarquizada, substituindo a 
desarticulação existente pela alocação planejada dos recursos, torna esta 
concepção do acesso mais uma "imagem-objetivo" do que uma realidade 
a ser analisada. 

Ainda dentro do campo do sanitarismo encontramos um terceiro 
enfoque teórico em relação à questão do acesso, que poderíamos designar 
como o modelo sanitarista-politicista, que toma como conceito-chave a no
ção de consciência sanitária, a partir da qual a própria questão do acesso 
será entendida. A definição de consciência sanitária foi formulada por 
Berlinguer (1978:5) como "a tomada de consciência de que a saúde, como 
afirma o artigo da Constituição, é um direito da pessoa e um interesse da 
comunidade. Mas como este direito é sufocado e este interesse descui
dado, consciência sanitária é a ação individual e coletiva para alcançar 
este objetivo". 

Neste sentido, a consciência sanitária implicaria um componente 
cognitivo através do qual a população compreende a determinação social 
do processo saúde/enfermidade e, da mesma forma, os fatores que deter
minam a organização social da prática médica. Este processo de desven¬ 
damento das determinações mais gerais é um processo de desalienação, 
ou seja, de rompimento com as deformações impostas à consciência sani
tária por esta sociedade, entre as quais se inclui a medicalização dos des
gastes impostos pelo processo de trabalho. 

É também um processo de politização, já que a compreensão desta 



realidade desvenda suas articulações com as contradições centrais do pro
cesso de acumulação e com a luta de classes, e encaminha à formação de 
uma contra-hegemonia, através da construção de um novo saber e de uma 
força social capaz de cobrar o cumprimento das disposições legais acerca 
da atenção à saúde, da organização do sistema de serviços e da universa
lização do acesso. 

O acesso, neste caso, é visto não como uma entrada do usuário em 
um sistema preexistente, ao qual ele dá entrada em momentos especiais 
de sua história de vida, mas sim como a construção, pela sua participação 
cidadã, deste sistema e a conformação de suas práticas, além de requerer 
a sua participação também na gestão e controle social. 

Embora esta abordagem tenha orientado mais propriamente as lutas 
políticas no campo da Saúde Coletiva do que os estudos sobre as condi
ções de acessibilidade, estudos mais recentes como o de Cohn, Nunes, 
Jacobi e Karsch (1991), que levam em conta a diferenciação entre duas 
populações periféricas, em relação à presença de movimentos sociais na 
área de saúde, encontram ser esta uma variável significativa, capaz de 
explicar as diferenças na utilização dos serviços, bem como na sua avalia
ção por parte da população. 

Estes autores (Cohn e col., 1991) falam tanto de um aprendizado na 
utilização dos serviços quanto da conformação da demanda pela oferta, 
mas recusam-se a aceitar na sua integridade as observações dos analistas 
que atribuem ao usuário um papel meramente passivo diante de uma es
trutura produtora dos serviços e demandas, tais como afirmada por Illich 
em sua Nemesis Médica: "uma estrutura social e política destrutiva en
contra seu álibi no poder de saturar suas vítimas com terapias que elas 
aprenderam a desejar". 

Uma outra abordagem poderia configurar um quarto modelo das 
representações sociais, distanciando-se de uma visão positivista da atenção 
à saúde apresentada anteriormente, na medida em que não reconhece 
qualquer autonomia absoluta daquilo que é exterior ao registro simbólico. 
Birman (1991:8) afirma: "portanto o real apenas se constitui como reali
dade pela mediação da ordem simbólica, que lhe confere consistência 
significativa, para que possa ser compartilhada por uma comunidade so
cial determinada, dotada da mesma tradição histórica e lingüística. Isso 
implica dizer que a realidade é uma constituição eminentemente inter-
subjetiva e simbólica, não existindo pois fora dos sujeitos coletivos e his
tóricos, que são ao mesmo tempo os seus artífices, os seus suportes e os 
mediadores para a sua transmissão". 



Esta visão tem também embutida uma crítica ao modelo sanitarista-
politicista, na medida em que o que se propõe é um deslocamento da 
problemática da saúde, que tinha como centro o Estado — na concepção 
da Saúde Pública — e se reconhece o poder instituinte da vida social, nos 
seus vários planos e instituições — em uma concepção da Saúde Coletiva 
(Birman, 1991). 

Revendo a utilidade da representação social no campo da doença, 
Herzlich (1991:26) reafirma que a representação não é apenas um esforço 
de formulação mais ou menos coerente de um saber, mas uma questão de 
sentido, emergente a partir de uma desordem, a doença, que adquire sig
nificação. Tratar-se-ia de resgatar o lugar do sujeito histórico, já que as 
representações estão enraizadas na realidade social e histórica, ao mesmo 
tempo em que contribuem para construí-la (Herzlich, 1991:32). 

A centralidade da doença seria explicada "por ser um evento que 
ameaça ou modifica, às vezes irremediavelmente, nossa vida individual, 
nossa inserção social e, portanto, o equilíbrio coletivo, a doença engendra 
sempre uma necessidade de discurso, a necessidade de uma interpretação 
complexa e contínua da sociedade inteira" (Herzlich, 1991:33). 

Em uma linha semelhante, Sontag (1984:7) afirma que a doença tor
nou-se metáfora do social e, mais ainda, que existiria uma dupla cidadania 
na vida, uma da saúde, outra da doença, com o que concorda Herzlich, 
embora acrescente que na sociedade moderna a medicina parece ter um 
lugar tão conflituado quanto o que se encarnava na doença. 

Outros autores observam que as representações sociais, embora sen
do fruto da vivência de contradições que permeiam o dia-a-dia das classes 
e grupos sociais — apresentando, portanto, tanto elementos de domina
ção como de resistência (Minayo, 1992:173) — estão mediadas pela atua
ção da corporação médica, principal agente da prática e do conhecimento 
na área de saúde. Minayo (1992) considera ainda que embora as repre
sentações sociais mais abrangentes para a sociedade revelem a visão de 
mundo de uma determinada época — as concepções das classes dominan
tes —, cada grupo social faz dessa visão uma representação particular de 
acordo com a sua posição social. Essa representação é portadora também 
dos interesses específicos deste grupo ou classe social e de seu próprio 
dinamismo, o que significa entender as concepções das classes dominadas 
não apenas com "falsa ideologia, representações ilusórias, mas também 
como contraditórias e verdadeiras" (Minayo, 1992:174). 

Da nossa parte, isto nos sugere que o estudo das representações no 
campo da saúde e doença requeira hoje necessariamente englobar as re¬ 



presentações acerca da atenção médica e do sistema de saúde como um 
todo, a ser apreendido a partir da interação imediata do usuário com os 
serviços de saúde. 

Em resumo, ao tratar a política de saúde a partir das condições de 
acessibilidade devemos ter em conta uma visão compreensiva, na qual seja 
possível comportar uma dimensão econômica referente à relação entre 
oferta e demanda, uma dimensão técnica, relativa à planificação e or
ganização da rede de serviços; uma dimensão política, relativa ao desen
volvimento da consciência sanitária e da organização popular; e uma di
mensão simbólica, relativa às representações sociais acerca da atenção e 
ao sistema de saúde. 

Conclusões 

À guisa de conclusões gostaríamos de apresentar um conjunto de 
observações sobre a dinâmica atual do setor saúde no Brasil a partir das 
mudanças nas condições de acessibilidade aos serviços e das novas moda
lidades de articulação dos interesses públicos e privados 

Inicialmente gostaríamos de assinalar a tradução perversa que teve 
o ideário da Reforma Sanitária Brasileira ao ser o direito universal à saúde 
reduzido ao acesso universal à assistência médica pública e a uma rees
truturação administrativa do aparelho público prestador de serviços, no 
processo de implementação dos avanços constitucionais. 

As questões relativas à determinação social do processo saúde/en
fermidade não foram encaminhadas. A garantia do direito à saúde através 
de políticas econômicas e sociais que diminuam os riscos aos agravos, 
afirmada na Constituição, não foi implementada. Nem a atenção integral 
foi alcançada. As medidas de promoção e proteção à saúde foram des¬ 
curadas. 

O investimento do "Movimento Sanitário" nas capacidades regula¬ 
tória, de controle e de atendimento das demandas do Estado, para que as 
mudanças se produzissem através dele, em detrimento da construção de 
uma base social de apoio para as mudanças propostas merece ser ques
tionado, na medida dos próprios limites dos Estados latino-americanos. 
Limites dados pela intensidade dos interesses clientelistas e corporativos 
que perpassam estes estados e pelo baixo grau de institucionalização da
quelas capacidades necessárias para imprimir um programa de mudanças 
que radicalmente alterava a estrutura de poder no setor saúde. 



Observar que na avaliação das condições de acessibilidade é neces
sário considerar que as lógicas que norteiam planejadores e usuários dos 
serviços são distintas, e, por vezes, contraditórias. As representações de 
usuários e planejadores sobre um serviço ser acessível ou não são diferen
tes. A organização racional do sistema de atenção de forma regionalizada 
e hierarquizada em complexidade crescente, buscada pelo planejador na 
configuração da atenção pelo setor público, não dá conta das aspirações 
do usuário de uma atenção humanizada e individualizada. Para os usuá
rios, os parâmetros técnicos utilizados pelos planejadores não apresentam 
visibilidade, estando a sua avaliação baseada em critérios de outra ordem. 
Avaliam aspectos facilitadores para a sua vida e relativos à sua considera
ção ou não enquanto sujeitos pelos prestadores de serviço como: a pres
teza no atendimento (tempo de demora para a solução de sua demanda), 
a limpeza do lugar, a conversa atenta, a atenção personalizada. 

Por último, queremos salientar a persistente preponderância dos 
interesses privados sobre os interesses públicos. A segmentação da socie
dade brasileira marcada por profundas desigualdades de acesso aos re
cursos de toda ordem — econômicos, sociais e políticos — propiciou, em 
nível setorial, a preponderância dos interesses privados sobre o público, 
possibilitando aos vários grupos com interesses setoriais (trabalhadores, 
ciasse média, empresários nacionais prestadores de serviços, empresários, 
multinacionais produtores de equipamentos e medicamentos, seguros pri
vados) organizar seus interesses corporativos de tal forma a retraduzir a 
formulação igualitária do Sistema Único de Saúde, reproduzindo na sua 
implementação àquelas desigualdades, re-segmentando clientelas e crian
do novos mix público/privado. 
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