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Reforimas do Segurio 

Doença nos Anos 

Social de 5 
de 1990 

Capítulo elaborado em co-autoria com Hans-Ulrich Deppe, professor e diretor 
do Instituto de Sociologia Médica da Universidade J. Vv. Goethe, em Frankfurt. 

Há mais de vinte anos, a questão da contenção de gastos tem caracterizado 

a política de saúde alemã. Desde os anos 70, um dos pontos centrais da política de 
saúde tem sido a tentativa de estabilização das taxas de contribuição do Seguro 
Social de Doença. Uma política de subordinação dos gastos às receitas foi assumi
da: a elevação dos gastos não deveria ser superior à evolução dos salários dos 
contribuintes, de modo a evitar a majoração das taxas de contribuiç.ão e, em conse
qüência, dos custos relacionados ao trabalho (BMAS, 1994; Alber, 1992). 

O objetivo de estabilização das taxas de contribuição, justificado pela ne

cessidade de evitar aumentos dos custos do trabalho e fortalecer a posição do 

capital alemão na competição internacional, foi explícito e reiteradamente assina
lado nos documentos da coalizão governamental conservadora-liberal para 
reformulações setoriais (BMAS, 1994; CDU/CSU/FDP, 1996c). Desse modo, as 
pressões para redução dos custos sociais do trabalho têm tornado as políticas de 
saúde dependentes da política econômica e dos interesses empresariais de conten

ção de custos sociais,2:l6 

As coalizões governamentais - tanto a social/liberal como a democrata
cristã/liberal - promulgaram uma série de leis desde a segunda metade dos anos 

70, as quais elevaram sucessivamente a participação dos segurados nos custos, 
ainda que de forma moderada, e realizaram pequenas correções na estrutura do 

2ai; Entretanto, a Alemanha apresenta excelente posiçiío como potência exportadora e alto nível 
positivo da balanç.a comercial. Atualmente. é o segundo país em maior volume financeiro de 
exportações, situando-se após os EUA e antes do Japão. Em 1995, por exemplo, as exportações 
globais foram de 5,254 trilhões de dólares; destes, 12 % (625 bilhões) foram exportados pelos 
EUA e l 0% (521 bilhões de dólares) pela Alemanha. A metade das exportações da Alemanha vai 
para países da União Européia, o mesmo valendo para as impo1tações. A balança comercial entre 
EUA e Alemanha é positiva para esta última (Sozi:úpolitische Umsd1:w, 213/1997 e 212/1997). 
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seguro social de saúde (Gerlinger, Giovanella & Michelsen, l 997).m Com isso, 
o sucesso das medidas de contenção foi de curta duração. Sucessivamente, a uma 
ligeira fase de redução ou estagnação das taxas de contribuição seguiu-se eleva

ção, o que desencadeou nova lei de contenção. Este processo ficou sendo conhe

cido como 'espiral de leis de contenção' (Gráfico 6 e Quadro 3). Tais interven
ções, mesmo que não tenham conseguido estabilizar as taxas de contribuição, 
fizeram com que a elevação dos gastos públicos com saúde fosse moderada. Os 
gastos do sistema de Seguro Social de Doença (GKV) mantiveram-se na faixa de 

5% a 6% do PIB. 
Um dos principais instrumentos das políticas de contenção de gastos no 

seguro social de doença alemão foi, até o final dos anos 80, a fixação de tetos 
orçamentários, limitando os gastos por setor de atenção, de forma negociada, 
corporativa e conduzida pelo Estado. Negociação realizada principalmente 
por meio de uma câmara setorial, a Ação Concertada em Saúde, da qual parti

cipam os principais atores sociais, e por organizações intermediárias de 
concertação de interesses, as associações de médicos credenciados, de caixas e 

de outros prestadores. 
A Ação Concertada em Saúde foi criada pela p_rimeira lei de contenção 

importante, a 'Lei de Contenção do GKV' (l<osrendãmpfunGSGesetz), de 1977. 
Consiste em um fórum de aconselhamento, do qual fazem parte os mais impor
tantes atores sociais e setoriais. 238 Mais arena do que ator, dada a diversidade de 

atores e posições que o compõem, este fórum tem como função analisar a situa

ção, levantar problemas e formular recomendações para a racionalização dos 

gastos e aumento da eficiência e efetividade do sistema de saúde. Estas recomen
dações devem ser ponderadas quando da negociação de contratos entre as Caixas 

e prestadores de serviços. Nesse sentido, a Ação Concertada em Saúde pode ser 
considerada como um ator que participa da condução do sistema, cujas recomen
dações, deliberadas por consenso, são tomadas como orientações para as negoci

ações entre as diversas associações. Conforme a legislação, na primeira reunião 
anual são feitas recomendações para a evolução de gastos setoriais -
ambulatoriais, hospitalares e medicamentos. Caso a Ação Concertada não che

gue a consenso, essas definições são negociadas entre as Caixas e as respectivas 

2.11 Para Borcher (I 995), as políticas de contenção dos social-democratas dil"eririam das dos 
democrata-cristãos. Os social-democratas teriam maior preocupaçáo com a manutenção da 
proteçáo social. Suas políticas visariam mais a conter gastos cio que a interferir na estrutura do 
sistema. Diferentemente, as políticas ele contençáo conservadoras afeta1iam a própria estrutu
ra da proteçfto. 

2:JS Esse tipo ele fórum pode ser considerado a contrapartida setorial para a Açáo Concertada, 
criada em 1967 por um governo de coalizáo entre democratas-cristãos e social-democratas, 
com a parlicipaçáo de empregadores, sindicatos, burocratas e Otllras organizações para discu
tir e negociar questões mais gerais ela economia (Offe, 1994). 
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associações de prestadores. Na reunião de outono devem ser discutidas reco

mendações para aumento da efetividadé' e eficiência. 239 

Na Ação Concertada em Saúde tomam parte prestadores, seguradoras, em

pregc1.dores, trabalhadores e governo. É composta por 75 membros representantes 
dos principais atores setoriais: Caixas (14), seguros privados (2), médicos e dentis
tas (11), hospitais (3), farmácias (3), indústria farmacêutica (4) empregadores (6). 
trabalhadores (6), governos estaduais e municipais (19) e outras associações (7).2-io 

Nos últimos anos, a importância da Ação Concertada em Saúde na formula
ção da política tem diminuído, seja pela intervenção mais incisiva do legislador, seja 
pelo acirramento de diferenças de interesses, o que tem dificultado a produção de 

consenso e, em conseqüência, a possibilidade da formulação de recomendações. 
A regulação de gastos e preços por intermédio das associações ocorre ainda 

em mais dois outros níveis. Em um segundo nível ocorre negociação entre Caixas 
e prestadores. Além da negociação direta de preços e gastos entre as associações de 

Caixas e as associações dos diversos prestadores-, são organizadas 'comissões con

juntas' em níveis federal e estadual, constituídas paritariamente pelas associações 
das Caixas e dos Médicos das Cai..xas, que conformam fómns de negociação para a 
garantia de atenção ambulatorial necessária, suficiente e econômica. Em um ter
ceiro nível, a regulação é interna às próprias associações de prestadores - em 
especial, àquelas dos médicos-, que exercem controle sobre seus filiados para que 
os acordos sejam cumpridos. 241 

Assim, uma série de atores sociais participa e influencia na formulação e 

implementação das políticas setoriais. Parte integrante do sistema, essa participa

ção é re1:,'l.llada e tem base em uma forma de intermediação entre Estado e Socieda
de neocorporativa, modelo segundo o qual o Estado renuncia a medidas unilate
rais e delega responsabilidades para a solução de conflitos e problemas de condu

ção a organizações hierárquicas e de pertencimento obriga.tório de fato ou de 
direito, atribuindo-lhes funções públicas e tomando-as participantes na formula

ção das opções políticas (Schmitter, 1974; Lehinbruch, 1996). Essa delegação da 

tarefa pública de proteção aos interessados por meio da regulação da participação 
corporativa das partes envolvidas é uma das principais características do seguro 

social alemão. Não apenas trabalhadores e empregadores são responsabilizados 

2:19 Em 1992, foi criado o Conselho de Experts para a Ação Concertada em Saúde, que deve 
elaborar uma avaliação anual a respeito do setor saúde. O Conselho é composto por sele 
membros independentes de notório saber na área da saúde ou economia, escolhidos pelo 
Ministro da Saúde com a participaç,'io dos membros da Ação Concertada. 

210 Associações de deficientes, técnicos em saúde, prestadores de outros métodos te,-apêuticos, 
consumidores, KIJ]; beneficentes de cuidados e profissões de cuidados (Pllege). Além dos 
membros com direilO a voto, listados acima, tomam parte das reuniões da Ação Concertada 
em Saúde: o ministro da Saúde - que as preside - e represenlantes de outros l\·Jinistérios. 

2-11 Esses diversos níveis de intem1ediação de interesses orgânicos ao sistema de atenção foram 
discutidos em maior detalhe no capítulo 3. 
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pela proteção, compondo os conselhos de administração dos diversos ramos do 
seguro social, como também é incentivada a organização corporativa dos 
prestadores, em especial, no caso da atenção ambulatorial, e delegada aos mesmos 
a responsabilidade de garantia da atenção. 

Os demais instrumentos da contenção durante os anos 80 consistiram em 
ampliação parcial da competência das Caixas e repetidos acréscimos dos valores 
de co-pagamento desembolsados pelos segurados. O deslocamento de despesas 

com tratamento de saúde para os pacientes foi justificado com base na concepção 

de que um excesso de demanda, para além das necessidades médicas, seria uma 
das rausas principais do aumento dos gastos setoriais. O fortalecimento da 'auto

responsabilidade' por meio da transferência de despesas para o segurados seria, 
nessa concepção, medida efetiva de controle de gastos. 

Por meio dessas diversas medidas, a evolução dos gastos públicos foi 
moderada, entretanto, produziram redução de gastos por espaços de tempo cur
tos. Pode-se atribuir a breve duração dos efeitos de contenção, em primeiro 
lugar, à qualidade dos mecanismos selecionados, os quais não atingiram proble

mas estruturais do sistema de prestação de serviços. A definição de tetos má.xi
mos por setor, um dos principais meranismos introduzidos, cristalizou a distri

buição de recursos entre os diversos setores de atenção, sem levar em conta a 
necessidade de realocação entre setores nem a introdução de mecanismos ade

quados para maior integração do sistema de atenção - em particular, entre os 
setores ambulatorial e hospitalar - que possibilitasse uso mais parcimonioso 
dos recursos. 

Entre outros, a reconhecida dominância dos prestadores na definição de 
preços e os falsos estímulos à expansão do volume de ações prestadas, como era o 
raso do sistema de remuneração ambulatorial por unidades de serviço, não foram 
enfrentados. As medidas relacionadas a problemas na organização da atenção 
foram, em geral, pontuais. 

Os curtos sucessos das leis de contenção devém-se também ao modo de 
implementação dos mecanismos aprovados. A implementação foi prejudicada 
em virtude de: baixa competência legal das Caixas para intervir na prestação de 
serviços; ,competição e conflitos entre as Caixas; reações dos prestadores, que 
rapidamente se adaptaram aos novos mecanismos e encontraram brechas e for

mas de fazer valer seus interesses, 'burlando', de certo modo, as medidas de 

contenção; e, por fim, insuficiência de pressão estatal no sistema de negociação 
. (Reiners, 1993a; Stegmüller, 1996a). 
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Gráfico 6 - Taxas de contribuição médias anuais do GKV. Região Oci
dental 
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Fonte: SVR, 1994; BMG, 1995b. Para 1995 e 1996, BMG, 1996. Para 1997, foi utilizada 

a taxa de janeiro de 1998; BMG, 1998b. 

Este foi o ritmo da política de saúde até o final dos anos 80, quando a 

coalizão conservadora-liberal iniciou processo de reforma que consistiu, até o final 

dos anos 90, de três etapas: 1) Lei da Reforma da Saúde (Gesundheitsrefonngesetz 
- GRG), de 1988; 2) Lei da Estrutura da Saúde ( Gesundheitsstruktu,gesetz -
GSG), de 1992; 3) Leis de Reordenaçáo do GKV - 1. und 2 (GKV -

Neuo1dnunGSGesctz- NOG), de 1997. 212 

Importante corte nesse ritmo foi marcado pela Lei da Estrutura da Saúde 
( GesundheiLsstrukturgesetz - GSG) de 1992. A lei resultou de uma 'grande coali

zão' setorial que uniu democrata-cristãos e social-democratas, tendo sido promul
gada sem a participação do partido liberal (FDP). A orientação da política 

contencionist.a foi alterada com essa legislação, a qual, além de incluir componen
tes tradicionais de contenção, mudou o sistema de incentivos à prestação, provo
cou impacto nos interesses dos prestadores e modificou um dos elementos carac

terísticos da organização da proteção seg1mdo o modelo de seguro social, que era 
a adscrição diferenciada compulsória dos trabalhadores conforme sua inserção na 

produçáo, possibilitando a liberdade de escolha da Caixa de Doença para a maio

ria cios contribuintes. 

2,12 Esses são os anos de promulgação das leis que entraram cm vigor cm janeiro dos anos 
subseqüentes - 1989 e 1993 -; por isso, aparecem, por vezes, datas dil"erentes no texto, 
dependendo da referência à data da vigência ou <la promulgação da lei. 
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Quadro 4 - Cronologia das Principais Leis de Contenção Promulgadas 

P1incipais Leis de Contenç,'i.o 

1972 Lei do Financiamento Hospitalar (Kmllkenhaus- Fin<111z1cru11GSGcsetz) 

1977 Lei de Contenção do GKV (GKV-Kostc11diimpfunGSGesetz - KVKC) 

1981 Lei de Contenção Hospitalar 
(Kranke11haus-Kostendiimpfu1JCSCeselz - KHKC) 

1981 Lei Complementar à Contençào no GKV 
( Kostc11dampfun3s-E1giinzunCSCcse1z --KVEC) 

1981 Lei de Reordenação Hospitalar 
(lú,111kcnhaus-Ncuord1JunGSCesetz - KHNC) 

1988 Lei da Reforma da Saúde (Gesu11dbci1srcfon11gcsctz - GRC) 

1992 Lei da Estrutura da Saúde (GesundheitsstmkturgescLZ - GSC) 

1996 Lei de; Alívio da Contribuições (Bcitr;,gsentlaswnGSCescu) 

1997 Leis de Reordenação do GKV 
(1. und 2. GKV-NcuordmwCSGesclZ - NOC) 

1977 a 1996 Cerca de 50 leis relativas ao GKV, com mais de 7.000 p<trágrafos 

Tal processo crescente de mudanças legislativas, 'a reforma da saúde e suas 

três etapas', é discutido a seguir. Inicialmente são apresentadas, de modo sucinto, 

as duas p1imeiras etapas - a Lei da Reforma da Saúde (GRG) e a Lei da Estrutura 

da Saúde (GSG), para então analisar-se, em maior detalhe, a 'terceira etapa', Leis 

de Reordenação do GKV (NOG), promulgadas em 1997. São apresentadas as 

propostas dos principais atores sociais, discutidas suas posições e analisadas 

as medidas aprovadas na lei da 'terceira etapa'. 
Distinta fase na política de saúde alemã tem início, ao final de 1998, quan

do uma nova coalizáo governamental, composta pelos partidos social-democrata 

e verde,2 1
:
1 assumiu o poder. Logo após a sua vitória eleitoral, foi aprovada legisla

ção preliminar, a Lei da Solidariedade no GKV (GKV-So/Jdaliriitsgesetz), suspen

dendo as mais importantes resrrições introduzidas com a 'terceira etapa' e definin
do regulamentações de curto prazo. De modo simultâneo, iniciou-se processo de 

discussão para nova reforma, tendo sido aprovada em dezembro de 1999 a Lei da 
Reforma do GKV 2000 ( Gl<V-Ges11ndhe1úreformgesctz 2000), redirecionando o 

processo de reformas da proteção social alemã. 2
·
11 

21:l SPD (Sozàldemokn11iscbe Parlei Deutschland), partido social-democrata; partido verde 
(Griil/en/Bündis 9(1',. 

2,i,1 O presen1e es1udo 1em como foco o processo de reformulação impulsionado pela coalizão 
conservadora-liberal e foi realizado no período de 1996-1998. Desse modo, a referência a 
esta legislação mais recente ser.:í breve. 
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Lei da RefoPma da Saúde 
(GesundheifspefoPmgesefz-GRG) 

A decisão a respeito da necessidade de reforma do Seguro Social de Doença 

alemão não foi imediata à posse da coalizão formada em 1982 por democrata
cristãos-liberais - CDU/CSU e FDP.2"-5 Apenas no outono de 1985, sob a pressão 

de novos aumentos das taxas de contribuição, a coalizão governamental resolveu 
encaminhar uma discussão que visava a desenvolver uma concepção de reforma 
capaz de estabilizar por longo prazo as finanças do Seguro Social de Doença 

( Gesetzliche Knmkenversicherung- G.Kl1-, cuja legislação deveria ser promulga
da na próxima legislatura (Perschke-Hattmann, 1992). 24c; 

Em janeiro de 1989, entrou em vigor a Lei da Reforma da Saúde (GRG), a 
primeira etapa da reforma que esta coalizão governamental buscava 

implementar. 247 Tendo como prioridade máxima a estabilidade das taxas de con

tribuição, mediante essa lei, pretendia-se aliviar o GKV em 14,5 bilhões de mar
cos anuais. Metade dessas economias deveria redundar em redução das taxas de 

contribuição dos segurados e a outra metade seria utilizada na ampliação e 
melhoria de benefícios, em particular os cuidados de longa duração para pacientes 
com dependência/necessidade severa (Eberle, 1998). 

Por meio da Lei da Reforma da Saúde (GRG), reorganizou-se o direito 

sanitário. Toda a legislação social foi agrupada e sistematicamente reordenada de 
forma a compor o Livro V do Código Social; daí a sua denominação. 

A Lei da Reforma da Saúde - lei proposta e aprovada pela coalizão gover
namental conservadora-liberal - adotava como motes: 'redefinir a solidariedade', 
'fortalecer a auto-responsabilidade' e 'criar mais eficiência' (Blüm, 1988). Amai

oria das medidas aprovadas permaneceu na tradição das leis de contenção, restrin
gindo gastos. O ponto central esteve na reformu\ação da cesta de serviços cobertos 

mediante determinados cortes em ações curativas, 248 aumento de co-pagamento e 

favorecimento de ações preventivas e de promoção da saúde. Foram incluídas 
ações tidas como necessárias e não contempladas até então, em especial, as de 

2,1,'i CDU (Clmstliche DemokratJsche Union), partido democrata-cristão; CSU ( Chnslfic/Je Sozialt: 
Union), partido social cristão (menos importante, é um partido regional da Bavária/1\foni
que); FDP (Freidemokratische Parle,), pa1tido liberal. 

21r. Dez teses foram então lançadas por Norbert Blüm, ministro do Trabalho e Ordem _Social 
responsável pelo seguro social de doença na época, e rejeitadas pela Ação Concertada 
em Saúde. 

2-17 Esta lei foi tida inicialmente como a 'primeira' refonna da saúde 'de fato'. A diversidade e o 
embricamento de interesses setoriais tinham sido, até então, ponderados como impeditivos de 

· reforma (BMAS, 1994). 
218 Restrições ocorreram na fonna da instituição de restituição de apenas 50% das despesas com 

próteses dentá1ias, bem como a criação de subsídios fixos para óculos e aparelhos de audição. 
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promoção, um dos aspectos considerado dos mais positivos na Lei, e as preventi

vas, como profilaxia dentária para crianças e.---jovens, screening para doenças 
cardiovasculares e renais para adultos. Cuidados de longa duração para pacientes 

com perda de autonomia e grau de dependência severo passaram a ser responsabi
lidade das Caixas. 249 

Na assistência farmacêutica, com o intuito de controlar gastos com medica
mentos, estabeleceu-se um sistema de definição de preços máximos (Festbetrag), ne

gociados entre Caixas, indústria farmacêutica e farmácias, a serem pagos pelas Caixas 
às farmácias. Segundo esta sistemática ainda vigente, se o preço do medicamento for 

mais elevado do que o valor máximo lixado, o médico deve informar ao paciente que 
está receitando medicamento de preço superior e o segurado arcará com a diferença; 
entretanto, o preço da maioria dos medicamentos se mantém nos limites fixados. 

A lei reforçou ainda a competência das Caixas no controle dos serviços pres
tados por médicos e hospitais e a condução negociada da atenção, definindo novos 
campos para decisões homogêneas e conjuntas das Caixas. A possibilidade de inter
venção das Caixas nas provas de economicidade realizadas por médicos e hospitais 

foi fortalecida. O Serviço Médico das Caixas foi reestruturado, dando direito a 
examinar o tipo e a extensão das ações médico-sanitárias prescritas e ou realizadas, 
com o objetivo de conter a expansão do volume de ações prestadas e controlar 
fraudes. Foram ainda ampliadas as competências das instâncias conjuntas compos
tas pelas Caixas e prestadores na definição de normas de qualidade. Todavia, ao 
regular estritamente as relações entre as Caixas e destas com os prestadores, a lei 

significou diminuição da autoridade própria de parte das organizações corporativas 
da administração autônoma; em particular, o poder das Associações de Médicos. 

A Lei da Reforma da Saúde foi criticada pela maioria dos atores sociais. Os 
sindicatos consideraram-na anti-social; os médicos, limite à liberdade de conduta 
e os empresários, ameaça à indústria farmacêutica e à posição da Alemanha na 
concorrência internacional. A aprovação da lei apresentada pelo ministro do Tra

balho e Ordem Social no Parlamento (Bundestag) to'rnou-se possível em razão 
dos aumentos ocorridos nas taxas de contribuição, das ameaças de imposição legal 
de medidas ainda mais resttitivas, assim como da introdução de pequenas altera

ções durante o processo de discussão no Parlamento (Blanke & Kania, 1996). 
Embora os preços de medicamentos tenham sido fixados (Festbetrag'J e os 

produtores tenham ajustado seus preços ao valor estabelecido, considera-se que as 

perdas da indústria farmacêutica foram compensadas pelos medicamentos não 
incluídos no sistema 250 e que tiveram seus preços majorados, não tendo sido pos-

24'J Estes encargos vinham sendo financiados com recursos fiscais dos estados e municípios. 
250 Por iníluência principalmente da indústria farmacêutica e do partido liberal, apenas 60% 

dos medicamentos foram incluídos no sistema; anteriormente fora proposta a inclusão de 
80% (Perschke-Hartmann, 1992). 
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sível controlar esse tipo de gastos. Os segurados, por sua vez, antecipando-se às 

restrições e aumentos do co-pagamento,..:ompraram óculos e completaram suas 

próteses antes de a lei vigorar, o que produziu elevação desses gastos em 1988 
{tabela 22). Assim, no ano seguinte, os resultados da contenção já estavam quase 

dissipados {Eberle, l 998; Reiners, 1993a). 
Ainda que tenha sido ineficaz na contenção a médio prazo, a lei produ

ziu imediatamente o controle dos gastos do GKV, que foram inferiores em 
1989 aos do ano anterior, possibilitando a redução da taxa média de contribui
ção em 0,4 pontos percentuais em 1990, .ano em que o valor alcançado foi de 

12,53%, e de mais 0,3 pontos no ano seguinte, ficando em 12,2% a taxa média 

de contribuição em 1991. 

Tabela 21 -Variação anual em % dos gastos do GKV em setores de 
atenção selecionados, dos salários médios e dos preços em 
geral.* Alemanha (Região Ocidental) - 1987-1997 

Atenção 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Ambula-
torial 3,3 3,3 4,6 7,6 9,7 8,2 

Hospitalar 4,6 O, 7 3,4 9,3 10,2 9,8 

Odonto-
lógica 2,9 4,4 o.o 6,2 11,7 11,3 

Próteses 

3,3 4,0 3,6 3,0 

5,6 7,7 3,8 -0,3 

2,5 4,7 1,3 7,8 

2,1 

2,3 

1,6 

Dent. -8,9 53,6 -49,6 -0,4 16,0 21,9 -28,2 15,5 7,1 11,0 2,2 

Farma
cêutica 

Outros 

7,2 8,2 -1, 1 8,0 12,1 10,6 -19,5 4,9 7,4 6,9 -3,9 

Meios** 8,7 13,5 12, I 7,7 15,0 12,0 1,1 13,4 10,0 9,2 -3,8 

Auxílio
Doença 7,5 5,3 -0, 1 13,2 16,7 7,~ -0,9 7,6 14,2 -2,0 -21,2 

Total 
Ações 

Salá1io 

4,3 

Médio 251 3,4 

Preços 0,1 

7,7 -3,8 8,9 13,0 10,7 -1,1 7,5 4,9 3,2 -1,9 

2,7 2,7 4,6 6,2 5,7 3,8 2,0 3,6 "I,9 

1, 1 2,9 2,7 3,7 4,1 3,7 2,8 1,7 *1,3 

*Preços da cesta de uma família de quatro pessoas com renda média. **Outros meios: 

inclui HcJ/-und HillsmitteL #Diferença cm relação ao primeiro semestre do ano anterior. 

Fonte: BMG, I 996; para os anos de 1987 a 19_89, cálculos próprios; para 1996 e 1997 (resul

tados preliminares), http://www.bmgesundheit.de; para preços ~ salários, Schãfei; 1996a. 

2.11 A confrontação com os salários, mais do que com as tmms de contribuição, possibiliLa avali
ação da evolução de gastos em comparação com a das receitas potenciais. Embora estes 
aumentos não se refiram aos salários de contribuição, permitem comparação aproximada. 
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No entanto, o GKV apresentou novo déficit ainda em 1991. A redução das 
taxas de contribuição por conta do superávit do ano anterior e mais o crescimento de 
gastos da ordem de 10%, contra elevaçào das receitas de apenas 5%, fez com que o ano 
de 1991 fosse fechado com importante déficit, esvanecendo-se o efeito de contenção. 

Estes efeitos decorreram também da unificação alemã. A extensão do seguro 
social de doença para a Região Oriental, a partir de janeiro de 1991, teve expressi
vas conseqüências financeiras apenas para o GKV. Tanto recursos fiscais como 
de contribuições foram aplicados na Região Oriental para adequação dos sistemas de 

proteção e atenção ao modelo ocidental. Embora preços e honorários proporcio
nalmente mais baixos tenham sido acordados para a Região Oriental, em corres

pondência ao potencial mais baixo de arrecadação da região por conta do nível 
inferior de salários, a oferta e a utilização dos serviços e, em conseqüência, a 
evolução de gastos aproximaram-se rapidamente daquelas da Região Ocidental. 

Quadro 5 - Receitas, despesas, saldo anual* e taxas médias anuais de 
contribuição** do Seguro Social de Doença. Alemanha; Re
gião Ocidental- 1988-1997; Região Oriental - 1991-1997 

Ano Receitas Despesas Saldo Saldo Saldo Ta"ª Taxa 
Oeste Leste Total Média Média 

Oeste Leste 

1988 132.639 134.376 -1.737 12,90 
1989 139.682 129.927 9.755 12,90 
1990 147.753 141.654 6.099 12,53 
1991 154.221 159.814 -5.593 2.773 -2.820 12,20 12,80 
1992 167.778 176.876 -9.098 -256 -9.354 12,74 12,61 
1993 184.421 175.362 9.059 1.355 10.414 13,41 12,62 
1994 194.181 192.120 2.061 116 2.177 13,23 12,95 
1995 212.233 217.352 -5. l 1 9 -1.836 -6.955 13,24 12,82 
1996 219.700 224.340 -4.640 -2.140 -6.780 13,43 13,28 
1997 220.750 219.350 1.400 -300 1.100 ***13,56 ***13,95 

*Em milhões de marcos coITentes. **Em % dos salários de contribuição. *,..Janeiro de 1998. 

Fonte: BMG, 1996 T.10.9 e T.10.11; para 1996 e 1997, http://www.bmgesundheit.de cm 
11.06.98. 

Os efeitos de contenção da Lei da Reforma da Saúde (GRG) duraram 
apenas dois anos. Em 1991, o déficit da Região Ocidental alcançou 5,6 bilhões de 

marcos e, em 1992, o GKV ostentou o maior déficit nominal de sua história 
recente: mais de 9 bilhões de marcos (Quadro 5)-252 

2.12 Não é possível ampliar as considerações a respeito do nível de déficits ao longo da história, 
pois maiores déficils têm a ver também com relutância em aumentar taxas de contribuiç.'io. 
Em anos anteriores, acréscimos de gastos poderiam Ler sido cobertos por elevações nas taxas 
de contribuição, reduzindo-se os délicits. 
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Lei da EsfpufuPa da Saúde 
(Gesundheifssfriukfurigese_fz - GSG) 

Logo depois da entrada em vigor da Lei da Refonna da Saúde (GRG) já se 
avaliava que os principais problemas de organização, financiamento e prestação de 
serviços do GKV haviam permanecido sem solução (Wanek, 1994). Ao início 
de 1992, a coaliz,'io governamental apresentou pacote de contenção após aumento das 
ta.'{l!S de contribuição em decorrência do alto déficit do GKV Após duras críticas, cm 

contexto econômico adverso - o boom da unificação havia se dissipado e o desempre

go era crescente - e de pressão acentuada para redução dos custos sociais do trabalho, 
evitando minar sua política de modemizaçáo voltada para a compctiçáo internacional 
(Bieling, 1996), a coalizã.o governamental foi obrigada a negociar. Uma 'grande co
alizão específica' 253 foi constituída e, em poucas semanas, formulada a Lei da Estru
tura da Saúde ( Gesundheitsslrukturgesetz - GSC). Resultado do compromisso com 

a oposição social-democrata, a lei foi votada e aprovada quase sem alterações, em 

menos de dois meses; mesmo contra a resistência de vários grupos (Bieback, 1993). 
A lei incluiu uma série de componentes das políticas de contenção tradici

onais, de acordo com o objetivo estrito de estabilização das taxas de contribuição. 
Adotou a orçamentaçáo com definição de tetos máximos prefixados para os prin

cipais setores de atenção (cuidados hospitalares, médico-ambulatoriais e dentários; 
prescrição de medicamentos e outros meios terapêuticos), acoplados à evolução 

das receitas de contribuíção. 254 As taxas de co-pagamento para internações hospi
talares, medicamentos e próteses dentárias foram majoradas (Graf von der 
Schulenburg, 1994; Stegmüller, 1993 e 1996a; Braun, 1995). 

O acordo entre social-democratas e democrata-cristãos, todavia, possibili
tou a aprovação de lei abrangente, a qual se diferencia das leis de contenção ante

riores por componentes 'estruturais' relativos à organização da proteção à saúde, 
e por incluir medidas com potencialidade de impacto na estrutura de atenção e 

interesses dos prestadores de serviços - indústria farmacêutica, médicos, hospi
tais - por estímulos diferenciados para a prestaçáo. 

A Lei da Estrutura da Saúde (GSG), segunda etapa da reforma, modificou 
regras de organização do GKV: ampliou a liberdade de escolha da Caixa por parte 

dos segurados e criou mecanismo de compensação da estrutura de riscos entre as 
Caixas, visando a estabelecer a competição entre elas; mecanismos estes discuti

dos em detalhe na próxima seção. 

25:J Denomina-se grande coalizão, exemplo máximo da sociedade do compromisso e da 
concertação, a aliimça de social-democratas e democrata-cristãos, as duas grandes forças 
políticas/partidos da Alemanha. 

2.,1 Com a GSG, pela primeira vez, todos os setores de atenção tiveram tetos orçamentários 
má.ximos fLxados (Waneck & Stegrnüller, 1993). 
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As principais medidas que alteram os incentivos à prestação referem-se à 
assistência farmacêutica e ao setor hospitalar. A lei previa a elaboração de 'lista 
positiva' com todos os medicamentos passíveis de pagamento pelas Caixas. Com 
a elaboração da lista, todo os. medicamentos de efeitos restritos e duvidosos exis

tentes no mercado seriam excluídos do pagamento, o que, afora a contenção dos 
custos, melhoraria a qualidade da assistência farmacêutica prestada, evitando o 
consumo de medicamentos inúteis ou de efeito duvidoso.2.'.s A lista, entretanto, 
não foi implementada por pressão da indústria farmacêutica. 2·16 Esta lista, 
inquestionável instrumento para a melhoria da qualidade da assistência farma
cêutica prestada 257 pelas Caixas e com grande potencial de economia, 25H foi abolida, 

antes mesmo de sua elaboração, mediante projeto de lei enviado pela coalizão 
governamental ao Parlamento. 

Paralelamente à definição de teto orçamentário para a assistência far
macêutica foram previstas sanções financeiras para os médicos. Caso ultrapassassem o 
limite de gastos previsto para medicamentos, teriam de deduzir de seus honorá

rios valor correspondente. As sanções e tetos, contudo, foram apenas parcial
mente implementados. 259 

Na área hospitalar, a GSG redirecionou incentivos ao modificar o sistema 
de pagamento hospitalar. O sistema de remuneração por diárias uniformes por 
hospital, calculadas de modo a cobrir todos os custos do hospital, até então vigente, 

foi substituído por sistema misto que inclui pagamentos prospectivos por casos 
tratados e diárias por tipo de enfermaria. Entre outras medidas, buscou-se ainda 

maior articulação da atenção hospitalar e ambulatorial por meio da adoção de paga
mentos para atenção pré e pós-hospitalar, cirurgias ambulatoriais e planejamento 
para equipamentos de grande porte. Com tais medidas, objetivava-se maior eficiên-

25.5 Uma lista negativa, como as restrições acima enumeradas, arrolaria apenas os medicamentos 
não passíveis de remuneração. A lista positiva é mais adequada, pois cada inclusão requer a 
análise do medicamento citado. No caso de lista negativa, cada nova especialidade introduzida 
no mercado é passível de prescrição e de pagamento pelas Caixas. 

2.lú A indúst1ia farmacêutica, na Alemanha, é potente. A indústria química e o setor de máquinas 
e equipamentos constituem as especializações tradicionais da indústr'Ía alemã (Teixeira, 1993). 

2.57 Muitos destes medicamentos são receitados no Brasil, pore.xcmplo: combinações de corticóides 
e antibióticos tópicos, medicamentos contra hemorróidas, colagogos, combinações de antiá
cidos, e.xpectoran Les etc. 

2.58 Em 1995, os gastos com esse tipo de medicamento foram estimados em 7 bilhões de marcos 
(Schwabe & Paffrath. 1996). 

259 A ameaça de sanção surtiu efeito imediato. Em seis meses, os gastos com medicamentos 
haviam sido reduzidos cm 20%. Contudo, por afetar suas vendas dentro da Alemanha, as 
pressões da indústria farmacêutica foram tantas e tão fortes que a medida foi abolida, embora 
tivesse demonstrado ser positiva (Evans, 1996). O autor utiliza o exemplo da política de 
contenção de gastos com medicamentos na Alemanha para inferir que uma medida de conten
çáo de gastos provavelmente está funcionando, controlando gastos, quando é descrita como 
efetiva pelos responsáveis últimos do pagamento das contas e é condenada como inefetiva por 
aqueles cujas rendas serão contidas (Evans, 1996:96). 
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eia e qualidade da assistência - ao evitar a desnecessária duplicação de exames 
pàra o mesmo paciente por níveis ambulatorial e hospitalar -, reduzir dias de 

internação e oferta desnecessária de equipamentos. 
O setor ambulatorial foi alvo de claras medidas restritivas, por intermédio 

da GSG, pela primeira vez no período pós-guerra (Reiners, 1993). A GSG alterou 
tanto o volume quanto o sistema de honorários e sua distribuição entre os médi
cos, produzindo repercussões negativas na renda dos médicos. Além da definição 
estrita de teto máximo de gastos, os honorários para ações prestadas por médicos 

generalistas foram reajustados de forma diferenciada, criando-se remuneração 
básica por caso e tendo sido aprazada para 1995 a definição de complexos de 

ações, alterando o sistema até ent.'io vigente de pagamentos por unidades de servi
ços. Nova norma para a admissão foi definida, restringindo a admissão de 
credenciamentos médicos, como compensação ao maior controle dos rendimen

tos imposto pela lei àqueles já credenciados (Hungeling, 1993). 2f'° 

As medidas da GSG mais importantes dizem respeito a regras de organiza

ção do GKV, liberdade de escolha das Caixas pelos contribuintes e criação de 

compensação financeira entre as Ca.ixas referente à estrutura de riscos de seus 

segurados, discutidas a seguir. 

Liberdade dos seguPados par>a 
escolha da Caixa 

A Lei da Estrutura da Saúde (GSG) faz jus à denominação por alterar uma 
das características da organização do seguro social. Até então, os contribuintes 

deveriam afiliar-se obrigatoriamente a certo tipo de Caixa conforme sua inserção 
na produção. A GSG possibilitou a liberdade de escolha da Caixa para a grande 

maioria dos contribuintes. A tradicional adscrição com base no status do segurado 
foi quase totalmente abolida. 

Desde janeiro de 1996, novos segurados podem escolher entre a Caixa 
Local da região em que moram ou trabalham e as Caixas Substitutas, possibilida

de anteriormente restrita aos empregados. Ca.ixas de Corporações e de Empresas 
decidem pela abertura ou não para admissão de segurados fora de seu círculo 

estrito de trabalhadores. As Caixas Rurais e a dos Mineiros e Marítimos permane
cem com a clientela tradicional legalmente adscrita. A partir de 1997, passou a 

vigorar a possibilidade de troca de Caixa para segurados antigos. Por este meio, 
a maior parte dos segurados (85%) passou a desfrutar da liberdade de escolha da 

Caixa e da possibilidade de trocá-la anualmente, se assim o desejar. 

2c;o As alterações introduzidas pela lei referentes ao setor hospitalar e ambulatorial foram d~talha
das no capítulo 3. 
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Semelhante ampliação da liberdade de afiliação dos segurados representa 
importante alteração da legislação até então vigente. Com este mecanismo, rom
pe-se a histórica obrigatoriedade de adscrição dos segurados a determinadas Cai

xas conforme sua ocupação, eliminando-se as desigualdades de tratamento no que 
concerne à escolha de Caixa. 

Todavia, a liberdade de escolha das Caixas pelos segurados objetivou am
pliar a competição entre as Caixas. Na concepção da coalizão governamental, a 
implementação da liberdade de escolha obrigaria as Caixas a conformar oferta 
mais atrativa, eficiente e econômica em razão da concorrência por segurados 
(BMAS, 1994). Todas as Caixas, para permanecerem atraentes a seus membros e 
seduzir novos, devem mostrar vantagens comparativas. 

Compensação financeira da 

est r->ut u r->a de Piscos 

Instaurou-se, ao mesmo tempo, procedimento de redistribuição financeira 
entre as Caixas para a compensação da estrutura de riscos do coletivo de segurados 
de cada Caixa (Risikostrukturausgleich -RSA). Desse modo, a Lei da Estrutura da 
Saúde (GSG) criou condições mais adequadas à introdução da competição no 
interior do sistema. A compensação da estrutura de riscos teve por meta evitar a 
competição predatória. 

. As Caixas sempre Liveram taxas de contribuição distintas em decorrência 
das diferenças de estrntura de riscos de seus segurados relativas a sexo, idade, 
renda, número de dependentes, morbidade, proporção de aposentados etc. As 

transferências financeiras buscam compensar essas diferenças e colocar as Caixas 
em igualdade de oportunidade na competição por segurados agora com livre esco
lha. Com a introdução do mecanismo, busca-se possibilitar a comparação entre 

taxas de contribuição, considerado o principal sinalizatlor de preços, de diversas 
Caixas pelos contribuintes. A compensação financeira da estrutura de riscos inclui 
renda dos segur.i.dos, número de dependentes, idade, sexo e proporção de aposen
tados por incapacidade. 261 

261 Considera-se também a proporção de contribuintes com direito ao auxílio-doença, critério 
relacionado especialmeme a segurados voluntários. 
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Quadro 6 - Principais medidas da Lei da Reforma da Saúde 
(Gesundheitsreformgesetz - GRG) de 1988 

Direito sanitário Reorganização do direito sanitário no Livro V do Código Social; 

Regras de inclusão Liberação de operários de altos salários da obrigatoriedade de 

filiação ao GKV e restrições para o asseguramento de aposentados 

e autônomos; 

Restrições no 

catálogo 

Novas ações 

Mecanismos 

de regulação 

Aumento de valores e alterações no co-pagamcnto; 

Aumento da participaç.fo financeira dos segurados - próteses 

dentárias; 

Introdução co-pagamento para 'outros métodos terapêuticos'; 

Cuidados de longa duração em caso de dependência severa; 

Medidas de promoção da saúde, medidas específicas de prevenção 

individual e profiláticas para a saúde bucal; 

Unificação do catálogo com restrição da oferta de ações adicionais; 

Ampliação da competência das Caixas sobre a formação de preços 

dos medicamentos com a criação de sistema de preços máximos 

para a assistência farmacêutica (a serem pagos pelas Caixas às 

farmácias) e para meios de ajuda (próteses, lentes, aparelhos de 

audição) (Festbetrag); 

' Reforço da competência das Caixas no controle dos serviços pres-

tados: possibilidade de descredenciamento de hospitais; novas 

provas de controle de eficiência; 

Ampliação da competência das Comissões Conjuntas de Caixas e 

Médicos na definição de normas de qualidade; 

Obrigação legal de negociação de tetos máximos para o setor 

ambulatorial. 
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Quadro 7 - Principais medidas da Lei da Estrutura da Saúde 
(Gesundheitsstrukturgesetz - GSG) de 1992 

Regras de 

adscrição 

Regras de 

inclusão 

Restrições 

no catálogo 

Mecanismos 

de regulação 

Ampliação da liberdade de escolha das Caixas pelos segurados: 

fim da adscrição compulsória; maioria contribuintes a Caixas 

específicas (em especial operários); 

Restrições para participação de segurados voluntários no sistema; 

Aumento e alterações nas regras de co-pagamento (todos os me

dicamentos, escalonados por tamanho da embalagem); 

Criação de compensação financeira entre Caixas da estrutura de 

riscos de seus segurados; 

Definição de tetos orçamentários para todos os setores de aten

ção, acoplados à evolução das receitas de contribuiç.ão e corres

pondentes sanções financeiras para os médicos no caso de excesso 

de prescrições; para a atenção hospitalar vinculada à. elevação dos 

salários no setor; introdução de planejamento para equipamentos 

de grande porte; 

Introdução de 'lista positiva' de medicamentos, os quais seriam 

passíveis de pagamento pelas Caixas: 

Novo sistema de pagamento hospitalar: mú·pagamentos prospectivos 

diagnóstico-relacionados e diá.rias por especialidade; Estímulos 

para atenção pré e pós-hospitalar cm regime externo e cirurgias 

ambulatoriais; 

Previsão de mudança do sistema de remuneraç,'ío ambulatorial 

para 1995 com a criação de 'complexos de ações'; remuneração 

diferenciada para clínicos gerais; restrições para novos credenciamen

tos de médicos. 

A lógica geral do mecanismo é que as Caixas com estrutura de risco mais 
vantajosa do que a média, de acordo com as características correspondentes aos 
critérios incluídos na compensação, transfiram parte de suas receitas para aquelas 
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com estrutura de risco pior que a média. O cálculo para definição do volume de 
transferências financeiras é complexo e pondera a pressão diferente destes fatores 
em gastos e receitas de cada Caixa. São definidos perfis de gastos padrão por 
grupos de segurados, diferenciados por idade e sexo a partir de médias nacionais. 
Esses perfis mostram a dessemelhança de gastos médios segundo idade e sexo. 
Com esta base, estima-se para cada Caixa o que seria a sua 'necessidade de recei
tas', dada a composição de seu grupo de segurados, ou seja, calcula-se um gasto 
padronizado por Caixa segundo o perfil de seus segurados. 

Esse gasto padronizado é comparado com a 'capacidade financeira' da Caixa. 
A capacidade financeira de uma Caixa, por sua vez, é aferida a partir da renda de 

contribuição de seus segurados, multiplicada por 'taxa única de necessidade de 
compensação'. Esta resulta da divisão da necessidade total de receitas do GKV, 
1ada a composição total dos segurados, pelas receitas de contribuição do conjun
to das Caixas. 

Comparando-se a 'necessidade de receitas' com a 'capacidade financeira' de 
uma Caixa, define-se sua participação na compensação financeira (Schneider, 1994). 

Se a 'capacidade financeira' for maior que a 'necessidade de receitas', a Caixa 
contribui com esta diferença para o fundo de compensação e, em caso contrário, 
recebe transferências correspondentes à diferença. 

A compensação financeira da estrutura de riscos é realizada e administrada 
pelo Departamento Federal de Seguros, órgão que cobra e distribui os recursos 
financeiros entre as Associações de Caixas, as quais se encarregam de repartir os 
recursos para suas associadas. 

Anteriormente, vigia apenas compensação da participação diferenciada dos 
aposentados entre as Caixas. Da mesma forma que as taxas de contribuição 
dos segurados eram médias nacionais, as despesas com saúde dos aposentados 
eram divididas, e essas transferências financeiras cobriam os gastos reais produ

zidos pelos aposentados de cada Caixa. Os gast,os com aposentados eram com

putados em nível nacional, depois de calculadas as médias nacionais e compen
sadas as diferenças. 262 

As transferências financeiras referentes à compensação de riscos não com
pensam os gastos reais de uma Caixa, apenas o fazem parcialmente, segundo os 
critérios acima enunciados. Esses critérios estão relacionados aos riscos e não às 
despesas, o que estimularia a busca por maior eficiência. Se as despesas reais de 

seus segurados forem mais baixas do que a média padrão utilizada na compensa

ção, a Caixa receberá/permanecerá com os valores desta diferença. Se forem mais 
altas, a Caixa terá de arcar com elas, o que resulta na majoração da taxa de contri-

2<,2 Estima-se que algumas Caixas teriam taxas extremamente altas se não houvesse mn sistema de 
compensaçiio. As Caixas de Mineiros, por exemplo, teriam taxas de 21 % e as Caixas Locais de 
algumas regiões poderiam atingir taxas de 19% (Dudey e Reschke, 1997). 

201 



buição, conseqüentemente tornando a Caixa menos atraente aos segurados. As

sim, para permanecer em boa posição na competição, seria necessário que houves
se controle de gastos. 

A compensação financeira da estrutura de riscos é importante instrumento 

de aproximação das taxas de contribuição, aumentando o potencial de redistribuição 
solidária ao interior do sistema. Este mecanismo busca desestimular a seleção 

pelas Caixas dos bons riscos e/ou a discriminação de grupos mais propensos a 
adoecer ou de menor renda. Entretanto, ao desconsiderar a mornidade, não impe
de completamente a seleção de riscos. 

Além dos fatores incluídos na compensação financeira, analisados anterior

mente, está em curso a discussão quanto à consideração de outros critérios no meca
nismo de compensação de riscos. Como um dos principais problemas deste 
mecanismo no sentido de falhar na compensação de riscos, indica-se a não consi
deração direta da morbidade com a inclusão de critério correspondente, como, 

por exemplo, a proporção de doentes crônicos. Inquéritos populacionais têm de
monstrado importantes diferenças de morbidade entre os diversos tipos de Caixas 
(Wysong & Abel, 1990). Para melhorar a compensaç,ão, sugere-se que s~jam inclu

ídos na compensação critérios tais como proporção de deficientes, internações 
hospitalares, entre outros (Wysong & Abel, 1996). 2c'1 Teme-se que, em situação de 
intensificação da competição entre as Caixas, a distribuição desigual do peso 
de outros fatores de risco entre as mesmas possa levar à conformação de mecanis
mos de seleção de certos grupos conforme a morbidade. 

O nível de compensação de riscos alcançado pelo mecanismo de compen
sação implementado é também motivo de disputa. Se, por um lado, Caixas que 
pagam ao fundo de compensação, reclamam que a compensação desestimularia a 
competição ou que os critérios estariam superdimensionando riscos e produzindo 

transferências excessivas, por outro, autores alertam para o perigo da continuida
de de seleçáo de bons riscos devido a insuficiências na compensação. Estima-se 

que uma compensação de riscos com base apenas em critérios sociodemográficos 
como a alemã pode cobrir apenas de 10% a 25% da variação dos gastos diferenci
ados com utilização. Desse modo, é de pressupor que ocorrerá compensação defi
ciente das Caixas com maior número de segurados de riscos mais elevados. 

Afora isso, a compensação financeira da estrutura de riscos foi 
implementada separadamente entre as regiões oriental e ocidental. As Caixas da 

Região Oriental defrontam-se com dificuldades crescentes. Suas despesas são si-

2fü Não há, porém, consenso na literatura quanto a tais fatores. São também apontados como 
apresentando maior risco - desempregados, trabalhadores de tempo parcial, inválidos, 
beneliciá,ios da assistência social, aposentados por invalidez - e outros, ainda, são tidos como 
risco grave - hemofílicos, pacientes de diálise e infectados com HIV. Ouu·o aspecto reclamado 
é a proporção de segurados dispensados do co~pagamento por sua baixa renda (Hfüteíãlle). O 
argumento é que geraria impacto negativo nas receitas de co-pa1,>amento. 
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milares àquelas das Caixas da Região Ocidental, mas sua base de financiamento é 
mais estreita - por causa da defasagem do nível de renda de seus contribuintes - e 
em conseqüência suas taxas de contribuição são mais elevadas. Para amenizar o 

problema, em 1999, foi programado um aumento de 0,1 ponto percentual nas 

contribuições de todas as Caixas da região ocidental para subvencionar as Cai.xas 
da região leste (BMG, 1998a). Posteriormente, a coalizão social-democrata/verde 
unificou a compensação financeira em nível nacional. 264 

Contudo, comparativamente à situação anterior a 1993, a 'compensação 
financeira da estrutura de riscos' tomou a seleção de riscos mais difícil. Incluiu 
critérios que são transparentes quando da inscrição de segurado a uma Caixa: 

idade, sexo, renda e número de filhos. Não seria proveitoso para uma Caixa, com 

base em algum desses critérios, sugerir ao pretendente a contribuinte que procu
rasse a concorrência ou mesmo negar a sua inscrição por meio de subterfúgios, 
pois essas características são compensadas (Dudey & Reschke, 1997). Resultados 
da compensação financeira da estrutura de riscos entre as Caixas já se fazem notar 
em termos de aproximação das taxas de contribuição. 21•; 

Observa-se gradual redução das diferenças entre taxas médias de contri
buição dos diversos tipos de Caixas. O intervalo correspondente à variação entre 
a maior e a menor taxa média de contribuição diminuiu de 2,36 para 1, 16 pontos 
percentuais entre 1992 e 1997 e as taxas médias de contribuição de Caixas Locais 
e Substitutas para Empregados tornaram-se similares. Permanecem, porém, ex
pressivas diferenças entre Caixas individuais. 

Em síntese, a compensação da estrutura de riscos teve por objetivo per
mitir a implementação de nova ordem competitiva ao interior do GKV e simul

taneamente proteger o princípio da solidariedade. Representa, ao mesmo tem
po, ampliação da solidariedade ao promover maior redistribuição entre as Cai
xas em cada região. 

A grande coalizão que permitiu o acordo e a definição desses importantes 
mecanismos, contudo, teve caráter provisório . .i\ política de clientela tornou-se 

evidente durante a implementação da Lei da Estrutura da Saúde. A elaboração de 
lista positiva, definida na GSG, não foi adiante por pressão da indústria farmacêu
tica. A proposição de lista alternativa pela Câmara Médica de Berlim resultou em 
processo instaurado por iniciativa da indústria farmacêutica. As possíveis econo
mias para o sistema produzidas por sua introdução significariam perdas para a 

indústria farmacêutica e, por isso, esse potencial de otimização do sistema não foi 

2M A Lei para Adaptaç,'ío do Direito no GKV, unificando a compensação financeira da estrutura 
de riscos das regiões ocidental e oriental foi aprovada no Conselho Federal (Bundesral) em 17 
de dezembro de 1999, com o apoio dos governos democrata-cristãos da região oriental 
(Deppe, 2000). 

2,,5 Os resultados da liberdade de escolha das Caixas em termos de movimento de contribuintes 
ainda não podem ser avaliados, pois a troca de Caixa pelo segurado antigo tomou-se possível 
apenas a putir de 1997. 
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utilizado. No caso dos médicos, o governo aumentou posteriormente o orçamento 
do setor ambulatorial, contemplando os médicos com mais 500 milhões de dóla
res. As sanções que os médicos sofreriam com a redução de suas rendas caso 
ultrapassassem o orçamento de medicamentos por meio das prescrições foram 

empregadas apenas parcialmente. 
Os efeitos de contenç,ão da Lei da Estrutura da Saúde (GSG) fizeram-se 

sentir imediatamente. Após déficit recorde, em 1992, o GKV fechou o ano de 
1993 com superávit de 10,4 bilhões de marcos; dentre os quais, 2,5 bilhões 
provenientes do desembolso direto dos segurados por conta dos aumentos do 

co-pagamento (Quadro 5). 

Ter>ceir>a Etapa da Refor:ima do 
Segur>o Social de Doença Alemão 
(Dr>itf e Ref or>msfuf e) 

A discussão a respeito de uma 'terceira etapa da reforma do seguro social 
de doença' foi iniciada imediatamente depois da entrada em vigor da Lei da Estru

tura da Saúde ( Gesundheitsstrukturgesetz), em janeiro de 1993, e desenrolou-se, 
por longo período, até junho de 1997, quando a coalizão governamental teve 
aprovadas as propostas após diversas iniciativas. 

Em 'rodada preliminar', de 1993 a meados de 1996, os diversos atores 

sociais e partidos posicionaram-se e apresentaram suas sugestões. O Conselho de 
Experts para a Ação Concertada em Saúde expôs recomendações para reforma 
com perspectiva de longo prazo por solicitação do Ministério da Saúde. Os parti

dos encaminharam propostas ao parlamento: a coaliz.'i.o conservadora-liberal e o 
partido social-democrata elaboraram projetos de lei e'o partido verde apresentou 

moç.ão. Os principais atores sociais posicionaram-se a respeito desse conjunto de 
proposições lançando documentos específicos. 

Os projetos de lei da coalizão democrata-cristã/liberal referentes à terceira 
etapa da reforma da saúde foram enviados ao parlamento ao final de 1995 e início 
de 1996. O cerne da primeira proposta governamental foi apresentado no projeto 
Lei para o Desenvolvimento da Reforma Estrutural do GKV (Gesetz zur 
JVeiterentwicklung der StruktuITefonn in dergesetz/ichen lú-ankenversicherung) 
(CDU/CSU/FDP, I 996b). 2GC• 

2<~• Outro projeto, tido como parte da terceira etapa, a Lei de Reordenação da Atenção Hospita
lar (Kranke11/1,111sneuord111mGSGesetz) (CDU/CSU/FDP, 1995c), visava a implementar mu
danças importantes no financiamento hospitalar, tal como a definição de tetos para o setor em 
nível estadual, acordados entre as associações de caixas e associaç.ão estadual de hospitais. 
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O propósito principal da coalizão governamental com a terceira etapa da 
reforma do Seguro Social de Doença era estabilizar as taxas de contribuição. Para 

tal sugeriu a promoção de maior 'competição' no âmbito do sistema e o aumento 
da 'responsabilidade própria' de todos os participantes. As potencialidades da 

administração autônoma em termos de garantia da economicidade do sistema 
deveriam ser exploradas a fim de colocar um ponto final na necessidade de contí
nua intervenção dos legisladores. Para isso, seria preciso ampliar a autonomia 
administrativa nas áreas de serviços e contratos e tornar mais transparentes os 
custos dos serviços, aumentando a responsabilidade financeira dos participantes 
da administração autônoma (CDU/CSU/FDP, 1995a; CDU/CSU/FDP, 1996b). 

O partido social-democrata (SPD) apresentou um projeto de lei próprio 
no Parlamento também em 1996. Por sua intensa participação na elaboração da 
lei de 1992, Lei da Estrutura de Saúde (GSG), na qual a maioria de suas propostas 
foi incluída, o SPD considerava ser a crise financeira decorrente da falta de empe

nho do Executivo na adoção das devidas providências para a implementação desta 
lei. Alguns artigos foram revistos e outros abolidos, como foi o caso da lista posi

tiva de medicamentos, e outros parcialmente implementados. Para o SPD, os 

principais problemas do sistema teriam sido enfrentados com a lei anterior. Pro
pôs, assim, uma lei com o objetivo de consolidar as soluções propostas pela lei 
anterior à Lei de Consolidação da Estrutura de Saúde (GSG II) (SPD, 1996). 

Essa rodada de discussões, entretanto, não levou à produção de novo consen
so. A coalizão conservadora-liberal teve seus projetos de lei reprovados pelo Conse
lho Federal (Bundesrat), iniciando ofensiva restritiva mais intensa em 1996. 

Os primeiros projetos de lei da coalizão governamental estiveram na 
discussão até o segundo semestre de 1996, quando foram recusados pelo Conse
lho Federal (Bundesrat). 267 As possibilidades de aprovação desta proposta go
vernamental para a 'terceira etapa da reforma do GKV' em seu conjunto foram 
avaliadas, mesmo pela imprensa conservadora, como baixas, em virtude tanto 

de seu conteúdo polêmico como da forma do processo legislativo alemão. Leis 
que afetam competências estaduais, após aprovadas no Parlamento Federal 
(Bundestag), devem Ter a concordância do Conselho Federal (Bundesrat). 26S 

2Ci7 Deste prin1eiro conjunto de projetos de Jeit apenas um - relativo à assistência là.nnacêutica -
foi aprovado. Por pressão da indústria farmacêutica, os medicamentos com proteção de 
patente foram excluídos, em janeiro de 1996, do sistema de preços·máximos acordados pagos 
pelas Caixas (Festbetrag). A indústria farmacêutica exigiu esta alteração como compensação 
para investimentos em pesquisa (FR., 27.08.96). 

2r,s O Conselho Federal (Bundesrat) tem sua história ligada ao processo de constituição do 
Estado alemão. Com a fonnação do império alemão (Deutsche Reich), por Bismark, em 
1871, os estados compoenentes mantiveram certa autonomia, 1,,;irantida por um conselho de 
representantes. Após a segunda guerra mundial, com a criação da República Federal Alemã, 
em 1949, na região da Alemanha ocupada por americanos, franceses e ingleses, a autonomia 
dos estados, em particular nas áreas de cultura e educação, foi _garantida pela constituição do 

(continua) 
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No processo formal de votação, um projeto de lei passa por três leituras 
ordinárias no Parlamento Federal (Bundestag), indo então para o Conselho Fede

ral (Bundesrai), composto por representantes diretos dos governos estaduais, em 
geral, os próprios governadores. Em caso de conflito no Bundesrat, aciona-se uma 

Comissão de Conciliação entre as duas Câmaras na tentativa de negociar acordo. 

Se houver acordo nessa comissão, o projeto volta ao Parlamento, onde é aprovado. 
Para temas de competência exclusiva da União, a concordância do Bundesrat 

não se faz necessária. 269 Nesse caso, uma lei pode ser aprovada no Bundestagpor 
maioria absoluta - 50% mais um dos votos do conjunto dos parlamentares -, 
maioria que garante a escolha do chanceler (Kanzle1}. 

Para esses primeiros projetos de lei governamentais da terceira etapa, era 
necessária a concordância do Conselho Federal. Como a coalizão governamental 
não detinha a maioria nesta Câmara, a aprovação dos mesmos era dependente de 
acordo com social-democratas - governantes da maioria dos estados - e verdes -
coligados aos social-democratas em alguns estados. Os social-democratas recusa

vam-se a negociar, caso não fossem implementadas primeiro as decisões anterio

res assumidas na 'segunda etapa da reforma', especialmente a elaboração da lista 
positiva para medicamentos e as sanções dos prestadores estipuladas pela lei. Não 
se tendo chegado a acordo entre representantes da oposição e governo, os projetos 
de lei foram recusados. 

A coalizão governamental considerou, como primeira lei a integrar a 'ter

ceira etapa', a Lei de Alívio das Contribuições, de caráter unicamente contencionista, 

componente de um pacote econômico, o Sparpaket sancionado em setembro de 
1996. As leis da 'terceira etapa' propriamente ditas, as Leis de Reordenação do 

Seguro Social de doença ( /. und 2. GKV-NeuordnunGSGesetz) foram apresenta
das pela coalizão governamental ao final de 1996 e aprovadas em julho de I 997 
quase na íntegra, com poucas reformulações. 

Rodada proeliminar>: 

pr>oposfas dos pr>incipais afor>es sociais 

Em janeiro de 1993, o Ministro da Saúde solicitou um parecer especial 

acerca da futura evolução do Seguro Social de Doença (GKV) ao Conselho de 

Conselho Feder-ai (Bundesmt). Na área da saúde, a concordância deste conselho é obrigatória 
no que diz respeito à formação de profissionais da área e à atenção hospitalar: O Conselho 
Federal (Bundesrat) é composto por representações dos governos estaduais; em geral, os 
próprios governadores tomam parte nas reuniões. 

26!1 Porém, se uma lei for recusada no Bundesrat por 2/3 dos seus integrantes, para ser aprovada 
no Bundestag, deverá também Ter aprovação igual ou superior a 2/3 (Am Orde, 1997). 
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Experts da Ação Concertada em Saúde (SVR), 270 como contribuição à 'terceira 

etapa da reforma da saúde', a qual deveria apresentar perspectiva de longo alcance, 
com o intuito de evitar a contínua. intervenção do 'legislador' (SVR, 1994). 

Sob a égide dos princípios básicos da solidariedade e subsidiariedade, o 
conselho foi encarregado de analisar o impacto da evolução demográfica, das 
previsíveis mudanças na morbidade e do progresso médico tecnológico na utiliza
ção e oferta de serviços médico-sanitários. A principal tarefa consistiu em avaliar 
a necessidade de modificar ou diferenciar futuramente o catálogo de ações médi
co-sanitárias do GKY. O Conselho deveria ponderar se determinadas ações se1iam 
excluídas do catálogo e se novas ações deveriam ser incluídas; se certos riscos ou 

ações poderiam vir a ser contratados livremente; e, no futuro, se deveriam ser 
introduzidos limites e definidas prioridades ao interior do catálogo de ações mé
dico-sanitárias do Seguro Social de Doença. Além disso, deveria propor formas 
para a introdução no sistema de fortes estímulos para prevenção ligada às causas e 
à assunção de estilos de vida saudáveis (SVR, 1994). 

O Conselho de Experts, a partir da atribuição ministerial, elaborou o 
relatório intitulado 'Proteção à Saúde e Seguro-doença 2000: responsabilidade 
própria, subsidiariedade e solidariedade frente a um contexto em mudança' 
(SVR, 1994) como contribuição ao debate entre os diversos atores sociais. Esse 
relatório continha a maioria das análises solicitadas e desencadeou o debate 
coletivo acerca da terceira etapa. cuja discussão acirrou os ânimos. Foi criticado 
especialmente por apresentar diferentes sugestões para limitação da cesta de 

ações e benefícios garantidos, sendo considerado por sindicalistas como a defesa 
da divisão da atenção em medicina de primeira e segunda categorias (Engelen
Kefer, 1995). Em 1995, o SVRexpôs suas recomendações em novo relatório no 
qual o peso das restrições ao catálogo foi relativizado por conta da polêmica 
produzida (SVR, 1995). 

As principais recomendações referiam-se: ao estabelecimento de maior 
competição entre as Caixas por meio da ampliação de alternativas, as quais pudes

sem ser ofertadas por Caixas e prestadores aos segurados; à exclusão do catálogo 
das ações tidas como estranhas a um seguro de saúde; à constituição de cestas· de 
serviços adicionais para escolha pelos segurados, tendo taxas de contribuição dife
renciadas como contrapartida e à oferta de taxas distintas de co-pa1:,r.unento. Suge
ria ainda a definição de taxa única de contribuição dos empresários - correspon
dente à metade da média das taxas de contribuição para o Seguro Social de Doença 
- e apresentava modelos teóricos alternativos para mudança do atual sistema de 

270 Em 1992 foi c1iado o Conselho de Experts para a Ação Concertada em Saúde, que elabora 
avaliações anuais a respeito do setor saúde. O Conselho é composto por sete membros 
'independentes' de notório saber na área da saúde ou economia, escolhidos pelo Ministro da 
Saúde com a participação dos membros da Ação Concertada (SVR, 1994:232). 
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se1,ri.iro social: seguro familiar financiado por contrihuiçües proporcionais ;1 renda 
familiar total, seguro pri\'ado ohrigatúrio e sistema nacional de saúde financiado 
por recursos fiscais, sem indicar, contudo, quaisquer destes. 

Parte dessas rccomcndaçücs cio S\'R quanto ;1 di\'nsilicaç;10 cio cat{tlogo e 
de oferecimento de opçücs para o cont1~1to com os sci,111rados foram incorporadas 
;is propostas go\'crnamentais posteriormente formuladas e integra1~1m a Lei de 
Reordenação ela Saúde (2.NOG). 

E.m meados de 1995, o ministro da Saúde, Seehofe1; con\'ido11 os integran
tes ela Ação Concertada cm Saúde a discutirem a terceira etapa da rdorma da 
saúde. Um seminário foi promm·ido pelo '.\linistfrio l'III Petcrsherg, criando-se a 
expectati\'a entre de que a no\'a etapa ela reforma seria amplanH·nH· debatida e 
negociada. Aparcntcmc11te, o l\linistro partilh;l\·a do consl·nso existente entre os 
principais atores sociais de que seria necess;írio chegar a acordo ('111 que os diferen
tes interesses e direitos fossem lc\'ados cm conta (:\111 Onk. 11)1)7). 

A maioria das organizaçücs rcprcsentati,·as dos din-rsos interesses na ;írea 
da saúde lançou cloc11mentos nos quais se posiciona\'a quanto ao que julga\'a ser 
problemas do setor, ela mesma forma que apn·senta,·a sugcstücs para seu 
equacionamento a longo prazo. Todas as Associaçües de Caixas, organizaçt>cs cios 
prestadores de serviços, Cf1mara l\lédica. associaçties médicas, de111istas, indt'1stria 
farmacêutica, trabalhadores, empresários, seguros pri\'ados, entre outros, formu
laram explicitamente propostas para a terceira etapa (Stegmiillcr, 1 !)9íia).rn 

A sq.,11.1ir, são sumariadas as posições dos principais atores sociais - Caixas, 
empregadores, trabalhadores e médicos-, com a finalidade de analis;í-las. junta
mente com as propostas partidárias, quanto ao seu alinhamento e concepções 
gerais para a reforma. 

São sintetizadas as propostas cios p1i11cipais atores sociais gc1~tis atuantes no 
setor- Federação dos Sindicatos Alemães (/JC/J - Dcutsclll'r (,'<"ll"<"rkschalishund), 
p1incipal central sindic1I alcm;1 e Fedc1~1ção Nacional ,l;t-; Associaçücs de Empregadores 
Alemães (BDA - B1111dcs1·l·r<.·i11i;pmg der /Jc11tschc11 Ad1cit;.;cht·1Tt'IÍÚ11dc), que 
reúne a maior parte dos empresários alemães - e cios principais atores mais espe
cificamente setoriais: as Associaçücs das Caixas de Doença e a Fcclcraç;10 
Nacional de Médicos das Caixas (l{lJV - Kasscn/irztlirlw IJ1111d<'.fft'n-i11ig1111,t;). 

É interessante observar que os principais atores sociais \·inc11lados à pro
dução atuam no âmbito da formação da política de saúde. Esta é 11ma expressão 
setorial da forma específica de relação Estado/sociedade 11<·ocorporat i\'a e cio 
moddo de sq.,111ro social 110 qual sào delegadas pelo Estado f1111çôcs públicas a 
organizaçôes administradas por trabalhadores e empresários. 

l71 Para 11111a dcsniç;io das propostas e dctalhamcnto dos projetos de lc·i. co11s11ltc C:ioYandla, 
1 <)<)8 - Rodada preliminar: proposlas para a lcrccir,t etapa e posiçf>cs dos principais atores 
soc1a1s. 
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Compefiçõo solidáPio: pPoposfo dos Caixas 

Em 1994, as Caixas apresentaram uma proposição conjunta para a terceira 
etapa da reforma da saúde, não obstante divergirem em diversos aspectos e apre
sentarem interesses conflituosos: entre si, devido à competição entre as mesmas e 
às clientelas distintas, e ao seu interior, em virtude da composição paritária dos 
órgãos de administração. Em documento de consenso elaborado por um h'Tilpo de 
trabalho constituído pelas oito Associações Federais das Caixas (Spitzveroiinde 

der Krankenkassen), denominado 'Ordem competitiva solidária para um seguro 
social de doença voltado para o futuro'. Fizeram análise dos desafios futuros do 

GKV e apresentaram sua concepção da competição para o sistema, assim como 
medidas específicas para o controle de gastos e melhoria nos diversos setores da 
atenção (AG-KK, 1994). 

As Caixas consideraram, como propósitos de uma reforma do GKY, a ne
cessidade de reorientação de sua atuação no sentido de pautá-la pelo alcance de 
resultados em saúde e a concomitante garantia futura da atenção de qualidade 

prestada de modo eficiente e adequada às necessidades de saúde dos segurados. O 
princípio da solidariedade não poderia ser colocado à disposição. Futuramente, 
cada segurado, em caso de doença, deveria continuar tendo acesso à atenção médi
ca de alta qualidade, independente de sua capacidade de financiamento. 

No documento, as Caixas afirmaram ser necessário o emprego mais 
eficiente dos recursos sem atingir o princípio da solidariedade, tendo em vista 
os desafios decorrentes: da continuidade às tendências hoje evidenciadas de 
aumento das doenças crônico-degenerativas e da multimorbidade, da mudan

ça do paradigma na atenção médica no sentido de proporcionar abordagem 
integral às pessoas e ainda os relacionados à evolução da economia e do mer
cado de trabalho. 

O instrumento decisivo para aumentar a eficiência do sistema na visão das 
Caixas seria o desenvolvimento dos mecanismos competitivos introduzidos pela 

• Lei da Estrutura da Saúde (GSG). Essa competição, contudo, foi adjetivada. Uma 
atenção de melhor qualidade, adequada às necessidades e, ao mesmo tempo, efici
ente, prestada de modo a esgotar todas as reservas de economicidade e as 
potencialidades de racionalização do sistema, seria garantida mediante uma 'com
petição solidária' (AG-KK, 1994). 

Para as Caixas, os problemas de condução e de financiamento da atenção à 

saúde estariam relacionados à dominância dos prestadores. As causas para a evo

lução expansiva dos custos e para os déficits da assistência estariam na assimetria 
de poder entre prestadores e provedores de seguros,m pendendo para o lado da 

212 Utilizarei a denominação provedores para os financiadores; em alemão seria Versicheru11gstriiger, 
em inglês seria payers. 
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oferta de serviços, e na insuficiência da possibilidade de interferência das Caixas 
em preço, qualidade e quantidade das ações prestadas, assim como em inadequa

dos estímulos econômicos para os prestadores. Propôs-se, desse modo, o estabele
cimento de novas relações entre Caixas e prestadores por meio de política de 

contratos competitiva, que ampliasse as possibilidades legais de conformação de 
contratos por parte das Caixas, quanto às condições, estrutura e formas da presta
ção das ações de saúde (AG-KK, 1994; AG-KK, 1995 apud Stegmüller, 1996a). 

As Caixas teriam assim maiores possibilidades de formular estratégias 
para a política de contratação, escolhendo adequadas estruturas de atenção e 
formas de remuneração. Para o funcionamento adequado desta 'ordem compe

titiva solidária' seria preciso aumentar a capacidade de negociação dos contra
tantes. Parcerias equilibradas deveriam ser formadas, evitando-se tanto o mo
nopólio como a atomização do mercado. Em especial, seria indispensável 
redefinir funções para a Associação dos Médicos das Caixas, possibilitando con
tratos mais flexíveis. 

As Caixas propuseram flexibilização das formas de assistência e das for

mas de prestação de serviços. O objetivo seria revalorizar as atividades de coorde
nação dos clínicos gerais (Hausarzt) na orientação global em cada caso quanto ao 
tratamento necessário, corrigindo falhas na atenção e tornando a atenção mais 
eficiente. Deveriam ser introduzidos estímulos a formas cooperativas na atenção 
ambulatorial~ 'modelo do clínico geral' e 'consultórios em rede'-, assim como 
entre diferentes áreas da atenção, articulando os setores hospitalar, ambulatorial e 

de reabilitação e estes com outros profissionais de saúde não médicos, promoven
do redes integrativas de atenção. 

Em síntese, a concepção de 'competição solidária', conteúdo proposto de 
forma conjunta pelas Caixas para a terceira etapa da refom1a da saúde, teve, como 

cerne, a política de contratação dos prestadores de serviços. A proposição central 
foi o estabelecimento de novas formas de organização e a garantia da atenção, em 

especial no setor ambulatorial, que possibilitassem.maior integração e articula
ção, as quais, por sua vez, poderiam assegurar atenção mais racionalizada e de 
melhor qualidade. 

Para as Caixas, além de o princípio da solidariedade não estar em jogo, os 
mecanismos de competição deveriam ser introduzidos apenas quando podem 
promover a eficiência e a qualidade da atenção. Com base em um padrão de 

asseguramento financiado solidariamente, os pacientes teriam escolha entre es
truturas de atenção otimizadas frente a suas necessidades, que seriam colocadas à 
sua disposição estimulados pela competição das Caixas entre si e pela concorrên
cia entre prestadores. 
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Apelo à 'subsidia Piedade e cesfas opcionais: 

a pr>oposta dos empPegadoPes 

A proposição dos empregadores concentrou os argumentos da crítica con
servadora-liberal à garantia do bem-estar social. 273 A crise teria como base a "ex
cessiva pressão das contribuições sociais e dos impostos que não seriam mais 
economicamente suportáveis e tensionariam em excesso o princípio de solidarie
dade" (BDA. 1994:3). "Um sistema social amplo demais mutila1ia o desenvolvi
mento econômico e corroeria suas bases financeiras" (BDA, 1994:7). Toda a argu

mentação dos empresários partiu da necessidade de fortalecer a posição do capital 
alemão na competição internacional, que teria uma das principais desvantagens 
comparativas nos custos do trabalho. A participação da renda do trabalho na eco
nomia, na Alemanha, seria a mais alta do mundo e não chegaria a ser compensada 
pela alta produtividade do trabalho. 

Esses altos custos do trabalho, segundo os empregadores, seriam especial
mente determinados pelos custos adicionados, um~ vez que a Alemanha ocupaiia o 

quinto lugar na comparação internacional quando considerados apenas os custos 
diretos, sem adicionais. Esta situação viria a ser agravada pelo progressivo envelhe
cimento populacional, que traria consigo aumento dos gastos sociais adicionais 
(BDA, 1996). O objetivo das reformas seria, \)Ortantn, aliviar o fa.to..-de ?..-Oduç.ão 
trabalho, reduzindo custos pessoais adicionais e diminuindo, para os empresá1ios, 
descontos obrigatórios da renda do trabalho. 274 

Os empresários optaram pela continuidade da sua participação no financi

amento da proteção social, mas consideraram que a mesma deveria ser delimita
da. "Seguro social não é seguro total para todo e qualquer tipo de risco", afirma
ram. A cobertura garantida em todos os ramos do seguro social deveria ser 1·evisa
da e verificada sua correspondência às necessidades atuais. O princípio da 
subsidiariedade deveria ser reatualizado. 

Assim posicionaram-se pela manutenção,do financiamento via contribui

ções sociais. Uma privatização total dos riscos de doença por meio da substituição 
do seguro social por seguro privado não seria desejável, pois o Estado teria de 
cobrir benefícios para trabalhadores pior remunerados e aposentados, familiares 
dependentes etc., o que produziria um mix público/privado de efeitos duvidosos. 

27:l A posiçf10°dos empresários alemães pode ser apreendida por meio das declarações da Federa
ção Nacional das Associações de Empregadores Alemães (BDA-B1111des,·erei11íg1111g der 
Deutschen Arbeítgebe,-,,e,b/inde), que divulgou proposição geral de reformulação dos setores 
sociais, inclusive do seguro social de doença, logo após os resultados da eleição parlamentar 
de 1994 (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande-BDA, 1994). 

271 É. interessame observar que uma das formas apontadas pelos empresários para conter custos 
seria a prevenção. Medidas preventivas, que evitassem os agravos. seriam mais humanas e 
menos onerosas, bem como deveriam ser priorit.í.rias, tomando-se, em outras áreas, o exem
plo do que é realizado no campo do trabalho. 
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Por sua vez, um sistema financiado por recursos fiscais como alternativa às contri

buições, mesmo que viesse a significar importante redução dos custos adicionais 
do trabalho, envolveria maiores encargos fiscais para financiar o novo sistema. 

A continuidade de um sistema que se baseia em contribuições estaria con
dicionada à reatualização do princípio da subsidiariedade, com o objetivo de am
pliar a responsabilidade própria dos indivíduos; à delimitação da redistribuição 
por intermédio da introdução de algum tipo de contribuição complementar para 
dependentes, o que reforçaria o princípio de equivalência, e ao emprego dos recur
sos do seguro social para finalidades bem definidas. 

Para os empresários, a área da saúde é ramo pujante da economia e as reformas 
não objetivariam refrear o potencial de crescimento desse setor da economia. A ques
tão seria quais destas ações deveriam continuar a ser financiadas por contribuições 
obrigatórias pagas em 50% pelos empregadores. Deste modo, propuseram a introdu
ção de restrições no catálogo de benefícios, optando pela privatização de parte da 
proteção ao risco de adoecer. Enfatizaram a necessidade de controlar a utilização por 

meio de mecanismos de controle da demanda que permitissem estabelecer "novo 

equilíbrio entre os princípios de solidariedade e subsidiariedade, tendendo para a 
subsidiariedade em direção a maior responsabilidade individual" (BDA, 1994:3). 

Evidentemente defenderam a competição como elemento essencial da eco
nomia de mercado. A competição deveria ser ampliada, possibilitando às Caixas 

mecanismos para competir relacionados às ações oferecidas e formas de financia
mento. Pelo lado dos segurados deveria ser possibilitada a opção entre diferentes 

cestas. Estes poderiam renunciar a certos benefícios, assim como escolher ações de 
sua preferência. Benefícios adicionais ao catálogo nuclear seriam pagos somente 
pelos segurados. Em relação ao financiamento, poderiam ser ofertadas pelas Cai
xas: a possibilidade de eleição entre diversas formas de co-pagamento, restituição 
de contribuições e prêmios parcialmente ligados aos riscos. 

A ênfase das propostas dos empregadores, portanto, centrou-se claramente 

em medidas restritivas e que implicavam a privatização pelo menos parcial do 
risco de adoecer. Não sugeriram medidas que pudessem ampliar a competição 

entre os prestadores ou racionalizar a oferta, referindo-se apenas à necessidade de 
ampliação da liberdade de ação dos envolvidos e na introdução de mecanismos 
de mercado para a condução do sistema. 

Defeso da solidar>iedade e diver>siÍicoção dos 

contr>at os com os pr>est ador>es: 

a posição dos f..,abalhador>es 

A DGB (Deutsc/Jer Gewerksc/Jaftsbund), principal central sindical alemã, 
também foi a favor de terceira etapa da reforma da saúde, pois considerava que a 
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Lei da Estrutura da Saúde, resultado de amplo acordo, embora tivesse possibilita

do melhorias na atenção e enfraquecido a posição dos prestadores, não havia 

completado a reforma necessária. Uma terceira etapa seria imprescindível para 
eliminar os déficits de qualidade e as ineficiências ainda existentes, afora possibi

litar definitivamente às Caixas e à administração autônoma, em geral, a condução 
dos gastos setoriais de forma adequada e independente. 

A estabilização das taxas de contribuição seria necessária. Os trabalhado
res não poderiam continuar pagando contribuições cada vez mais elevadas sem 
que recebessem, como contrapartida, um adicional em saúde. As contribuições 

crescentes teriam resultado principalmente no aumento da renda e faturamento 

dos prestadores - médicos, dentistas, hospitais etc. - e muito pouco em melhorias 
da atenção (Engelen-Kefer, 1995:281). 275 As Caixas deveriam ser munidas de 
parâmetros que possibilitassem 'competição construtiva' no sentido de mobilizar 

as reservas de economicidade do sistema e melhorar a qualidade da atenção pres

tada. Para isto ser alcançado, as estruturas pelo lado da oferta deveriam adequar
se (Engelen-Kefer, 1995). 

A DGB se posicionou firmemente pela manutenção do sistema de seguro 
social vigente em suas características e princípios fundamentais. O princípio de 
solidariedade deveria ser reforçado por meio da ampliação da cobertura do GKV 
a toda população ocupada, inclusive funcionários públicos, e a elevação do salário
limite para contribuição ao patamar daquele vigente na previdência e seguro de
semprego (DGB, 1994 apud Stegmüller, 1996a). 

Tendo por base princípios inquestionáveis de paridade no financiamento, 
unicidade do catálogo de ações e benefícios, garantia da atenção segundo a neces
sidade e utilização sem pagamento direto, a DGB considerava ser necessário tra
balhar uma concepção global para a reforma que promovesse reorientação da 
política de saúde, na qual a melhoria dos cuidados fosse valorizada. 

Esta reorientação deveria fundar-se em compreensão mais ampliada de 

saúde, que se aproximasse daquela formulada pela OMS. Aspectos preventivos e 
psicossociais deveriam ser urgentemente incorporados, abolindo-se a separação 
existente entre a atenção médica e aquela prestada por outras.profissões da área da 
saúde. Em especial, deveria ser melhorada a atenção a pacientes portadores de 
doenças crônicas. Na Alemanha, os aspectos fundamentais para o tratamento 
de doentes crônicos seriam pouco desenvolvidos, como a integração dos setores de 

atenção, a continuidade do tratamento e o envolvimento da competência dos pacien
tes, individualmente e na fonna de gn1pos de auto-ajuda, tornando-os 'sujeitos' de 
seus cuidados de saúde, em contraposição à condição de 'objeto' forçada pela atual 
forma de prestação (Engelen-Kefer, 1995). 

27.1 A DGB, como veremos, reivindica especialmente a possibilidade de as Caixas estabelecerem 
contratos com grupos de médicos e dentistas, o que quebraria os possíveis bloqueios dos 
prestadores para introdução de mudanças na organízaç,'ío da atenç.ão. 
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Uma concepção geral para a reforma _deveria ter como objetivos princi
pais: possibilitar a delimitação dos gastos do GKV por meio da definição de 

orçamento global, acoplado à evoluç,ão do PNB; delimitar os âmbitos de com
petiç,;io entre as Caixas, de modo a conduzir a aumento da economicidade do 
sistema e à melhoria da qualidade da atenção/ 76 promover a articulação entre 
os setores hospitalar e ambulatorial e formas de atenção integTadas por meio da 

flexibilização dos contratos, possibilitando melhor coordenação e continuidade 
do tratamento (Am Orde, 1996; Engelen-Kefer. 1995). 

As preocupações essenciais da central sindical foram, portanto, com a 
superação dos problemas de condução e deficiências de qualidade da atenção e 

com o esgotamento das reservas de economicidade do sistema mediante a elimi
nação das ineficiências. Pontos fundamentais da concepção futura do GKV for
mulada pela Central Sindical (DGB) foram as medidas para maior cooperação 
entre todas as instituições com responsabilidade na área da saúde. Maior 
intq,'l,1ção entre os diversos setores da atençáo, como também a articulação das 

diversas instituições e órgãos envolvidos na prevenção e promoção da saúde 
foram propósitos explicitados. 2n 

A exigência de introdução de mecanismos de competição no GKV foi 
avaliada positivamente pela central sindical. Uma concepção de competição so
lidá1·ia e construtiva poderia ser "instrumento para melhoria de qualidade, pro
moção de inovações e diminuição de gastos, se a mesma for entendida como 
competição por alternativas de atenção qualitativamente melhores" (DGB, 1994 

apud Stegmüller, I 996a:208). O contexto para a competição, entretanto, deve

ria ser modificado de forma a abrir às Caixas a possibilidade de diversificação 
dos contratos com prestadores. 

Por intermédio da liberdade de estabelecimento de contratos com os 
prestadores, poderiam ser oferecidas formas alternativas de atenção, responden

do a necessidades dos segurados. Estruturas articuladas para atenção integral dos 

pacientes, com a participação de outras profissões da área da saúde, inclusive 
acompanhamento psicossocial e de cuidados de enfermagem, deveriam ser esti
muladas. Os segurados se ligariam por prazos definidos a determinadas redes de 
atenção ou centros de saúde que ofereceriam todo o espectro de ações para preven
ção, tratamento e reabilitação. Essas novas formas de organização <la ;nr.nção 
contribuiriam para melhorar a qualidade ao evitar ações desnecessárias e reduzir 

a medicalização e tecnificação dos cuidados com a saúde. Simultaneamente, con
duziriam a menor pressão sobre as despesas. 

27fi l\'lelhorar a qualidade da atençiio prestada por meio de instrumentos adequados (inclusive a 
definição de protocolos/padrões para diagnóstico e terapia). 

277 A separação entre a atenção ambulatorial e a hospitalar deveria ser abolida, estimulados o 
atendimento ambulatmial especializado em hospitais e as cirnrgías ambulato1iais e organiza
das redes·. 
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Tais formas de organização da atenção propostas pela central sindical 
(0GB) e pelas Caixas - em boa parte, por influência da DGB, que integra seus 

órgãos de administração - foram inspiradas em mecanismos de managed care. 
Para a DGB, administrar os cuidados significa, contudo, a coordenação das res
ponsabilidades médicas, sociomédicas e econômicas, o que não quer dizer que 
todas estas responsabilidades seriam delegadas aos prestadores. A responsabili
dade pela disponibilização de ações de saúde, para garantir atenção adequada, 
deveria ser compartilhada pelas Caixas e pelos prestadores (Engelen-Kefer, 1995). 

Em resumo, a posição da DGB para a terceira etapa não apenas reafir
mou o princípio da solidariedade, como pretendeu reforçá-lo. Uma privatização 

dos riscos, seja sob a forma· de racionamento de ações e exclusões ou de sepa
ração do catálogo em básico e outros de escolha, seja via introdução de contri
buições equivalentes aos riscos e bônus por baixa utilização, foi terminante
mente rejeitada. Enfatizou medidas preventivas e de promoção da saúde, as 
quais deveriam ser ampliadas, considerados os aspectos de eficiência no âmbito de 
um sistema de atenção mais cooperativo e integrado. Déficits de qualidade e 

de condução, na visão da DGB, deveriam ser sanados por meio da permissão de 

novas formas de atenção no setor ambulatorial, como as propostas pelas Caixas. 
Deste modo, seria introduzida uma competição construtiva e solidária e, por 
isso, aceitável. 

A posição da central sindical se sobressaiu dentre as dos outros atores 

pela manifestação clara e explícita de defesa da solidariedade e da garantia de 

atenç.'io integral de melhor qualidade; evidenciou, no entanto, algumas contra
dições. Embora a DGB tenha criticado a centralidade do debate no problema 
financeiro e denunciado a falta de maior preocupação na solução de deficiências 
do sistema de atenção, partindo-se de uma concepção de saúde ampliada e a 
correspondente concepção para atenção integral, a estabilidade das ta.xas de con
tribuição apareceu como o primeiro objetivo a ser alcançado em diversos docu
mentos (0GB, 1996a; Engelen-Kefer; 1995; AÍn Orde, 1996). A DGB, porém, 

ao contrário das propostas conservadoras, explicitou que, caso fosse comprova

da, por dados confiáveis, a impossibilidade de garantia do nível de atenção 
reconhecido como adequado, a elevação das taxas de contribuição seria justa e 
deveria ser permitida. 

Contradições do discurso da DGB foram, pelo menos em parte, determi
nadas pelos conflitos de interesse de seus diversos sindicatos integrantes. Resulta

ram do embate entre a necessidade da DGB defender a posição do conjunto dos 
trabalhadores associados e, ao mesmo tempo, a posição de uma parte dos mes
mos, os empregados no setor saúde, cujos interesses são distintos. Racionalizações 
na atenção poderiam estar de acordo com o interesse dos trabalhadores em geral, 

mas atingiriam interesses diretos dos empregados do setor, afetando a própria 
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garantia de seus postos de trabalho. 278 Além disso, a própria participação da DGB 
nos arranjos corporativos de administração dos órgãos do seguro social limitava 
suas possibilidades de intervenção (Stegmüller, 1996a). 

O principal problema das proposições da DGB situa-se na visão de que a 
competição poderia ser utilizada exclusivamente para melhorar a qualidade da aten
ção prestada. A competição entre as Caixas faz sentido se estas oferecerem ações e 
preços - contribuições - diferenciados, o que é incompatível com o princípio da 
solidariedade defendido reiteradamente pela central sindical (Stegmüller; I 996a). 

Gar>antindo seu monopólio na pr>esfoçõo: 

a posição da feder>oçõo das Associações 

de Médicos das Caixas 

De modo geral, a corporaç.áo médica posicionou-se favoravelmente aos 
projetos de lei apresentados pela coalizão governamental para a terceira etapa da 
reforma do sistema de Seguro Social de Doença. Concordou com os objetivos 
afirmados de garantia de medicina de alta qualidade e com a necessidade de, tanto 
quanto possível, conter custos, mas duvidou que isto pudesse ocorrer sem restri
ções no catálogo de serviços. Se, apesar de todos os esforços para a racionalização 
da prestação de serviços, os meios financeiros não fossem suficientes para garantir 
atenção de qualidade, o Estado deveria assumir a responsabilidade de raciona
mento das ações ou abrir a possibilidade para a cobertura de financiamento adici
onal (BÃK & KBV, 1996). 

A corporação médica posicionou-se a favor da introdução de restrições no 
catálogo de serviços, mas de forma limitada. Argumentou que, a longo prazo, as 
mudanças na estrutura da população e o progresso médico colocariam novas exi
gências financeiras e que se tomaria impossível alcançar a estabilização nas taxas 
de contribuição sem clara delimitação do que deverja ser financiado solidaria
mente. Considerou que o catálogo de ações obrigatórias deveria limitar-se às 
ações correspondentes às necessidades médicas, o que significaria a introdução de 
restrições no atual catálogo, evitando-se que as Caixas em competição viessem a 
oferecer serviços supérfluos como um mecanismo de marketing na disputa por 
mais segtii-ados. As ações tidas como supérfluas foram aquelas prestadas princi
palmente por outros profissionais que integram a área da saúde: não médicos, 
como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, massagistas etc.27!1 

27K O Sindicato dos Trabalhadores nos Setores Público, Transporte e Carga (ÕTV) lançou 
documento próprio, manifestando-se contrariamente à implementação da regulação da Lei da 
Estmtura da Saúde e de mecanismos de competiç,'io entre prestadores. 

279 Para exemplil1ea1; referiram-se ainda à fecundaçflo artificial e à. densitometria óssea (Die J,f,é/t, 
29.05.96). 
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Para os médicos, a defesa de maiores restrições seria, em certa medida, 
uma opção pela redução dos serviços que poderiam prestar com remuneração 
garantida, motivo pelo qual a introdução de medidas que levariam à privatizaç.ão 
de riscos foi pouco defendida por eles, embora se alinhassem com as posições 
conservadora-liberais. 

Aprovaram igualmente os estímulos para os segurados assumirem maior 
responsabilidade na utilização de serviços, o que significa dizer que se mostraram 

a favor do co-pagamento, embora recusassem sua introdução no setor ambulatorial. 
A corporação médica defendeu enfaticamente a manutenção da atual estru

tura de poder ao interior da administração autônoma, em especial quanto a sua 
própria posição. Posicionou-se contrariamente a qualquer procedimento que im

plicasse em alguma alteração de sua atuação como representante do conjunto dos 
médicos. Negociações somente deveriam ser realizadas entre as Associações de 
Méd.icos das Caixas e as Associações das Caixas de forma conjunta. Posicionou-se 
term.inantemente contra a negociação de contratos para a experimentação de no

vos modelos de atenção apenas com grupos de médicos e contra o credenciamento 
de ambulatórios ou hospitais por apenas um tipo de Caixa. 

Em síntese, a corporação médica, em razão de orientar-se incondicional
mente por seus próprios interesses, defendeu decididamente o contrato exclusivo 
de garantia da atenção ambulatorial (Sicherstellungsauftrag}, que lhe garante o 
monopólio na prestação, ao mesmo tempo em que assumiu posiç.ão moderada 
frente às restrições e racionamentos de ações, à participação direta dos usuários 

nos gastos e à divisão do catálogo do GKV em obrigatórios e opcionais. Assim, a 
defesa da necessidade de novos mecanismos de competição ao interior do sistema 
pelos médicos mostrou-se mais como a defesa da competição das Caixas entre si, 
o que fortaleceria a posição dos médicos frente às mesmas. 

Mapa das posições dos afor>es: 

concepções pa Pa a corn petição 

Desde a discussão da Lei da Estrutura da Saúde (GSG), independentemen
te de posições e interesses específicos, a maioria dos atores sociais assumiu a 
'competição' como palavra-chave para a reforma (Behrens et al., 1996; Gerlinger 
& Stegmüller, 1995b). Embora com diferentes ênfases quanto aos determinantes 
da crise, todos os atores identificaram deficiências na condução do sistema, condi
cionadas por falta de adequados estímulos à administração mais parcimoniosa 

dos recursos disponíveis, seja pelas Caixas, prestadores ou usuários. O estímulo à 
concorrência ao interior do sistema de proteção seria o mecanismo adequado parn. 
garantir funcionamento ótimo em termos de sua economicidade. 
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O propósito de estabilização das taxas de contribuição esteve presente em 

todos os discursos como pressuposto na apresentação de propostas, mas as con
cepções dos diversos atores sociais e dos partidos políticos para a competição a ser 
introduzida no Seguro Social de poença (GKV) foram distintas. Diferiram, em 
particular, no que diz respeito à privatização ou não do risco de adoecer e à manei
ra e extensão em que esta se processaria, e em como deveriam ser redesenhadas as 
relações entre Caixas, segurados e prestadores de serviços. Isto é, quem deveria 
competir com quem: se, principalmente, as Caixas, umas com as outras, por segu
rados, ou os prestadores entre si, pela venda de seus serviços. 

As posições de atores e partidos podem ser qualificadas conforme a ênfase 

de suas propostas em medidas de racionalização do comportamento da demanda 
ou em incentivos à racionalizaçfto da oferta, clássica tipificação utilizada por eco
nomistas da saúde para qualificar medidas de contenção. 

As concepções para a competiç,ão no GKV também podem ser qualificadas, 

grosso modo, de acordo com a ênfase nos objetivos que se propõem: corttrole da 
demanda ou da oferta. O alinhamento cm uma ou outra posição, de modo geral, 

parte de análise distinta do problema. O controle centrar-se-á no lado da demanda 
se o problema da expansão dos gastos for considerado como ocasionado por utili
zação inadequada. Buscará o controle da oferta se a inadequação for localizada na 
prestação. Embora essa distinção pareça apenas baseada em c1itério técnico, tem 

implicações políticas importantes. As soluções, fundadas nas distintas concepções 
para a competição desejada, afetaram de forma muito diferenciada não apenas os 

grupos sociais, como o próprio sistema de proteção. 
Gerlinger & Stegmüller (1995b) analisam as propostas dos principais 

atores sociais para a terceira etapa da reforma do sistema social de seguro-saúde 
e identificam duas orientações principais para a competição alm~jada. Para os 
defensores da 'privatização da demanda', a nova ordem competitiva proposta 
expressa a perspectiva de imediata privatização dos riscos em saúde, isto é, um 

' deslocamento de gastos para os segurados. Nessa concepção, a maior concorrên-
cia entre os prestadores é questão secundária. Por sua vez, a competição é 
adjetivada como solidária na concepção de 'concorrência da oferta'. A ampliação 
dos mecanismos competitivos de condução, em particular, por meio do fortale
cimento do poder de demanda das Caixas, levaria ao enfraquecimento da 
dominância dos prestadores. -

Nesta formulação, o perigo de privatização dos riscos e gastos em saúde 
seria afastado por intermédio da manutenção do financiamento solidário e do 
catálogo de serviços abrangente e único. Exemplos do primeiro grupo são as 
propostas do Conselho de Experts da Ação Concertada em Saúde (SVR) e da 

Federação Nacional das Associações de Empresários (BDA). Os documentos das 
Caixas e da Central Sindical (DGB) representam o segundo grupo. 
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As concepções dos partidos quanto à competição a ser introduzida no siste

ma também são diferenciadas. As propostas apresentadas pela coalizão governa

mental e pelo partido social-democrata denotam os posicionamentos e podem ser 
alinhadas a uma dessas concepções da competição, embora nem todas as medidas 
sugeridas possam ser igualmente enquadradas. A posição dos verdes, por sua vez, 
é mais abrangente, envolvendo outros aspectos para além da competição. 

A proposta da Federação Nacional dos Médicos das Caixas, em virtude 
de suas particularidades, não poderia ser enquadrada nas duas genéricas con
cepções anteriores, segundo os autores, que a denominam de "competição 

cortada ao meio" (Gerlinger & Stegmüller, 1995a: 1 O). A corporação médica 

defende a competição, mas esta deveria ocorrer apenas entre as Caixas e não 
entre os prestadores. A posição dos médicos t~m grande importância, pois a 
estrutura corporativa do sistema assegura considerável influência dos mesmos 
na política de saúde. 

Concepção de pr>ivafização da demanda 

Para os defensores da 'privatização da demanda', a origem do aumento de 
preços e gastos estaria no fraco desenvolvimento do mercado, condicionado pela 
excessiva regulamentação estatal. Na tradição conservadora-liberal, a falta de 

mecanismos de preços na condução da oferta e da demanda e a 'exagerada' regula

mentação estatal seriam sérios impedimentos para alocação responsável e eficien
te dos meios financeiros. Somente a -revalorização dos princípios de mercado 

poderia resolver a situação, aumentando a eficiência e contendo gastos. 
O problema principal para os adeptos desta concepção estaria na ausência 

de auto-responsabilidade financeira dos segurados, o que produziria utilização in

flacionária: a expansiva utilização de ações de saúde para além das necessidades. 

Seria preciso uma nova relação entre subsidiariedade e solidariedade para garantir 
maior responsabilidade de cada um. O volume do co-pagamento, até então vigente, 

seria insuficiente. As quantias a serem pagas seriam muito baixas e restritas a poucas 
ações (BDA, 1994). Uma participaçáo direta e significativa nos gastos pelos segura
dos conformaria, segundo esta concepção, o instrumento apropriado para aumentar 
a sensibilidade dos usuários aos custos e promover utilização responsável dos servi

ços de saúde (SVR, 1994). É por esse aspecto principal que se justifica o emprego do 
termo privatização da demanda para qualificar tal concepçáo. 2

R
0 

Diversos mecanismos foram propostos para o alcance de novo equilíbrio 
entre a subsidiariedade e a solidariedade e o acréscimo da auto-responsabilidade 
dos segurados. Esta seria à.lcanç;ida tanto pela ampliaçáo do espectro e majoração 

2HO O termo 'privatização da demanda' refere-se especilicamellle à extensão do financiamento 
privado (Granaglia, apud Almeida, 1995). 
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do co-pagamento, como também pela separação do atual catálogo unitário de 
serviços em básico e adicional, de livre escolha pelos segurados, em contrapartida 
à taxa de contribuição adicional. 

O catálogo de serviços vigente seria extenso e contemplaria ações desnecessá

rias, com caráter essencialmente de bens de consumo, o que estimularia utilização 
para além das necessidades. Em vista disso, o Conselho de Experts da Ação Concerta
da em Saúde propôs a redução do catálogo obrigatório de serviços e sugeriu a consti
tuição de diferentes cestas básicas e catálogos complementares eletivos (SVR, 1994). 

A diferença entre estas propostas e as medidas de contenção de custos até 
então implementadas é que tais formas de privatização do risco de adoecer deve

riam ser processadas por meio de mecanismos de competição análogos aos de 
mercado: a competição das Caixas entre si por segurados. 

O Conselho de Experts para a Ação Concertada em Saúde e a Federação 
Nacional das Associações de Empresários identificaram também reservas de 
economicidade no lado dos prestadores. Diferentes formas de contratação, nego
ciação e remuneração seriam os instrumentos para explorar estas reservas de 

economicidade. A possibilidade do estabelecimento de diferentes cláusulas 
contratuais pelo lado dos prestadores significaria a negociação de formas alterna
tivas de organização da atenção, tais como cirurgias ambulatoriais, paciente-dia, 
constituição de ambulatórios em hospitais ou introdução de novas formas de 

articulação entre a atenção hospitalar e ambulatorial, e diferenciação das formas 
de remuneração: pagamento prospectivo por caso ou por capitação. 

A necessidade de maior competição entre os prestadores, porém, é pouco 
desenvolvida. Como a evolução dos gastos em saúde é entendida, nesta concepção, 
como problema induzido pela demanda, a privatização dos riscos de adoecimento por 
meio de co-p,igamento e restrições na cesta de serviços seriam as respostas-chave. 

A concretização das propostas de aumento da participação financeira dos 
usuários e de diferenciação da cesta presentes nesta concepção descaracterizaria o 

GKV na qualidade de sistema de seguro social, pois eÍimina parte importante do 

espectro de ações em saúde do financiamento solidário ao privatizar parcialmente 
a demanda. Apenas para uma parte das ações em saúde o princípio constitutivo do 
sistema 'solidariedade' permaneceria válido e passaria a viger o princípio de equi
v;i lf'nr.i;i <lP. riscos, até então estranho ao Seguro Social de Doença. 

Para a coalizão governamental democrata-cristã/liberal, todos os participan
tes deveriam entrar na ordem competitiva. Os mecanismos de preços deveriam 

conduzir tanto a demanda, quanto a oferta de ações de saúde. A crença baseia-se no 
suposto do homo economicus, segundo a qual 'apenas quem está consciente que 
preços muito altos produzem desvantagens na concorrência, podendo significar até 
a sua falência, ofertará serviços e ações de preços mais adequados. Ainda, apenas 
quem percebe que ações médicas custam algo, as utilizará de forma econômica'. 
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Na prática, no entanto, a política da coalizão conservadora-liberal 281 res
tringiu a competição às Caixas e repassou custos da atenção aos pacientes. Embora 
a competição devesse incluir todos os participantes do sistema, nas propostas da 
coalizão governamental, a concorrência entre os prestadores foi pouco estimula
da. A posiç,ão de dominância das Associações de Médicos das Caixas permaneceu 
inalterada. Novas formas de organização da atenção ficaram restritas a projetos 
delimitados. O problema principal para a coalizão governamental seria a falta de 
responsabilidade financeira dos segurados, que produziria utilização inflacioná
ria, ou seja, a evolução dos gastos em saúde é entendida como problema induzido 
pela demanda. Assim, a privatização dos riscos de adoecimento por meio de co
pagamento e restrições na cesta de serviços seriam respostas-chave. A concorrên
cia seria a mola mestra para administração mais eficiente das Caixas e para utili
zação parcimoniosa por parte dos segurados. É esta concepção que ordena as 
propostas das leis aprovadas em 1997, como veremos adiante. 

Concepção de concoPPência da of e,4a 

Na concepção de 'concorrência da oferta' explicitada pelas propostas das 
Caixas e da Central Sindical (0GB), a evolução expansiva dos custos e as deficiên
cias na qualidade da atenção seriam decorrentes de problemas na oferta, em espe
cial, a assimetria de poder entre prestadores e Caixas - a dominância dos 
prestadores de serviços -, que implica a baixa possibilidade de intervenção das 
Caixas quanto à conformação de diferentes alternativas para preços, qualidade e 
quantidade dos serviços ofertados concomitante à falta de estímulos para presta
ção de serviços mais eficiente (Gerlinger & Stegmüller, 1995a). 

Mudanças nas relações entre as Caixas e os prestadores são o pon_to central 
desta concepção. As possibilidades de intervenção das mesmas na definição das 
condições, da estrutura e das formas da prestação de serviços deveriam ser ampli
adas. A competição entre elas, promovida pela GSG, deveria ter sua correspon
dência no lado da oferta de serviços. 

A modalidade de reforma decorrente dessa concepção implicaria a 
redefinição do papel das Caixas, que deveria portar-se como compradora de servi
ços para a sua clientela, enquanto os prestadores concorreriam entre si na oferta de 
serviços a preços mais favoráveis. Isso seria especialmente necessário no setor 
ambulatorial para quebrar o monopólio das Associações de Médicos Credenciados. 

As Caixas deveriam poder negociar com diversos grupos de médicos dife
rentes contratos. Ne~sa situação, os honorários no setor ambulatorial poderiam 
ser diferenciados e as Caixas teriam maior capacidade de influenciar na qualidade 

281 Note-se bem: o conservadorismo da democracia cristã aliado ao neoliberalismo do partido 
liberal. 
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dos serviços prestados. O sistema de honorários médicos deveria ser modificado 
de modo a deixar de induzir a expansão das ações como a que ocorre com paga
mentos por unidades de serviço. Com isso, eliminar-se-ia a atual assimetria de 

poder entre as instituições públicas provedoras de seguro social e prestadores. 

Para as Associações das Caixas, esta nova ordem competitiva não se1ia 
contraditória com princípios solidários. A Central Sindical (0GB), embora mais 
moderada, avalia também positivamente a introdução de maior competitividade. 

Uma competição solidária e construtiva podetia promover a melhoria de qualida
de, a capacidade inovadora e a diminuição de preços. 

Nesta abordagem, a competição seria pela forma de atenção mais eficiente e de 
melhor qualidade. A concorrência entre as Caixas cump1i1ia a função de procura pela 
melhor forma de atenção, constituindo-se em verdadeiras procuradoras dos interesses 
dos segurados (Gerlinger & Stegmülle1; 1995a). A contratação de formas de atenção 
mais favoráveis, por sua vez, teria como pressuposto o enfraquecimento da oferta. 

Para proteger os segurados contra possíveis efeitos negativos da competi
ção e de privatização dos 1iscos, o catálogo de serviços deveria ser mantido único, 

padrões de qualidade deveriam ser estabelecidos e os espaços de competição limi
tados. Ainda para a central sindical (0GB), o princípio de solidariedade deveria 

ser fortalecido por meio da ampliaç.,fo da cobertura do GKV a toda a população 
ocupada, inclusive funcionários públicos, e pela elevação do salário limite para 
contribuiçáo ao nível daquele vigente para a previdência social e seguro desem
prego (0GB, 1994 apud Stegmüller, 1996a). 

Maior independência para a administração autônoma seria também requi
sito fundamental à implementação da competição nesta concepção. A introdução 
da competiç.'ío implicaria aumento da responsabilidade das Caixas. O Estado 
permaneceria com as funções de regulação e vigilância, mas uma intervenção 

estatal táo freqüente, como a que ocorria até então, tomar-se-ia desnecessária. 

Os social-democratas também posicionaram-se por competição solidária. 
A competiçáo foi adjetivada de solidária não apenas porque o princípio de solida

riedade permaneceria garantido. Como pressupostos para a competição, o princí
pio de. solidariedade teria sido ampliado: a compensação da estrutura de riscos 
entre Caixas e a ampliação da liberdade de escolha de uma Caixa para a maioria 
dos segurados tornariam o sistema em seu conjunto mais solidário. Uma solidari
edade de grupo resLrita ao grupo de segurados de cada Caixa teria sido substituída 
por solidariedade entre o conjunto de todos os segurados. 

Uma das principais medidas propostas dizia respeito à delimitação definiti
va dos gastos de saúde. Os gastos por contribuinte somente poderiam crescer em 
proporção igual à da evolução do PIB. Esta medida foi julgada necessária em decor
rência da especificidade da dinâmica de gastos em saúde. Sem delimitação, o setor 
não seria governável, pois a demanda pode ser fortemente influenciada pela oferta. 
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Os prestadores podem esúmular a uúlização dos serviços e compensar 

possíveis perdas de remuneração. A definição de tetos orçamentários por tipo de 

gasto não seria instrumento adequado para delimitar a evolução dos gastos em 

saúde porque, embora possibilitasse a contenção dos gastos a curto prazo, conso

lidaria distorções da distribuição de gastos entre os setores, inibindo a criatividade 

do sistema (SPD, 1996). Já o estabelecimento de limite superior para a evolução 

dos gastos das Caixas promoveria a almejada estabilização das taxas de contribui

ção ao acoplar este limite ao crescimento da economia como um todo. 2R'i 

Para os social-democratas, o problema dos gastos localiza-se principal

mente no lado da oferta, devendo portanto ser estabelecida competição entre os 

prestadores. Defenderam mudanças na organização da oferta e apresentaram, 

em seu projeto de lei de 1996. uma série de medidas que viria quebrar o mono

pólio das Associações de Médicos das Caixas na garantia da prestação e promo

ver a competição entre os prestadores, enfraquecendo a dominância dos mes

mos nas negociações. 

Propuseram, entre outras medidas, a reformulação das associações de médi

cos e das representações do setor hospitalar, assim como a promoção de for

mas cooperativas de atenção ambulatorial, de contratos integrados entre seto

res de atenção e a flexibilização da divisão de trabalho entre médicos e hospi

tais. Demonstraram sua preocupação com a privatização dos riscos e as des

vantagens adicionais do co-pagamento para pacientes crônicos, propondo me

canismo para reduzir a participação financeira de doentes crônicos com medi

camentos. Embora tenham se manifestado e votado contra as majorações dos 

valores de co-pagamento, não rejeitam este mecanismo, não tendo proposto 

sua extinção. 

Permanece questão em aberto se a competição entre as Caixas pode ocor

rer de forma a que se lhe possa conferir o atributo 'solidária'. Os perigos de 

seleção de riscos por meio da escolha dos segurados mais atrativos, de estratégi

as que favoreçam a oferta às custas dos contribuintes e de formas de concorrência 

que levem à escalada dos preços 2s.~ foram minorados, mas não abolidos. Com a 

28'l A \'l\ntagem desse acoplamento cm relação ao proposto na Lei da Estrutura da Saúde (GSG), 

que restringiu o aumento dos gastos ao crescimento das receitas de contribuição, é c1ue os 

gastos em s.-i.úde poderiio acompanhar o crescimento da economia, mesmo que a p.-i.rticipação 

da renda do trabalho não evolua da mesma fonna. Isto é, g.trante-se que os gastos em saúde 

acompanhem o crescimento econômico do país como um todo. 

211:i A competição entre as Caixas pelos segurados mais atraentes (jovens, sadios e com melhores 

salários) pode lev-ar à oferta de melhores preços aos prestadores na expectativa de alcndimento 

diferenciado. Exemplo ante,;or a isso ocorreu entre ;,s Caixas para Empregados ( Ers,11zk,1ssf:'11 

fiir A11gestcllte) e as Caixas Locais (Ortskm11kc11k,1ssc11). As primeira.ç, com eslrulura de 

se&•tu-ados mais favorável (volume maior de contribuiçôcs), negociaram preços mais altos com 

as associações de médicos contratados, o que despertou 1uaior interesse dos médicos em 

atender os seus segurados e 1·es11ltou em atenção mais personalizada, levando as Caixas Locais 

a fazer o mesmo em seguida, provocando a escalada de preços às custas dos contribuintes. 
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competição, mesmo com a implementação da equiparação de riscos, cresce a pres
são para desenvolvimento de estratégias de seleção daqueles grupos de pacientes 
com probabilidade de maiores gastos. 

As diferenças de estratégias propostas pelas diversas Caixas quanto ao ní
vel e formas de negociação para o estabelecimento de contratos, bem como as 
diferenças de concepção quanto à necessidade e forma da equiparação de riscos, 
são exemplos de divergências que fazem duvidar que a 'competição solidária' 
entre as Caixas esteja de acordo com os interesses dos segurados (Gerlinger & 
Stegmüller 1995a). Em outras palavras, que a competição não venha a ter conse
qüências negativas para os segurados. 

A posição do partido verde é próxima a esta concepção, todavia, destaca-se. 
Diferenciou-se das propostas dos outros partidos em razão de sua análise não partir 
do problema dos gastos._ Enfocava aspectos de democratização do seguro social de 
doença e do sistema de atenção à saúde e problemas de desigualdades na utilização. 

O partido verde posicionou-se contra a introdução de mecanismos de mercado no 
sistema, mas concordou, ao mesmo tempo, com a competição entre as Caixas, suge

rindo, todavia, a ampliação da compensação financeira da estrutura de riscos e rejei

tando veementemente restrições na cesta e seleção de riscos (Bündnis90/Die Grünen, 
1996). Os verdes aproximaram-se da posição da central sindical (DGB) no que 
concernia à necessidade de ampliação da solidariedade, de ênfase na prevenção e 
mudanças no modelo assistencial. Alinharam-se com as propostas do partido social
democrata no que dizia respeito a questões de reorganização da atenção e ao 

acoplamento dos gastos do GKV à evolução da economia como um todo. 
Desse modo, os verdes assumiram, como princípios: a solidariedade; a 

atenção igualitária de todas as camadas sociais; a responsabilidade coletiva no que 
se refere à saúde, em virtude da estreita relação entre condições de vida e de 
trabalho e saúde; a precedência da prevenção sobre o tratamento; a participação 

do paciente nas decisões acerca de seu tratamento por meio da promoção da 

competência individual, alterando a hierarquia na relação médico-paciente, de
mocratizando-a; a atribuição de importância igual para outras profissões da área 
da saúde na equipe de saúde; uma visão mais feminina das normas de saúde e 
tratamento para todos sem discriminação. 

Compefiçõo por4ida: médicos e hospifois 

em defeso de seus infePesses 

Os médicos credenciados ocupam posição-chave na prestação e produção 
de serviços, no sentido de produzir e de provocar a produção, e seriam os princi
pais atingidos com a implementação de maior concorrência pelo lado da oferta, ou 

seja, entre prestadores. A incumbência dada às associações de médicos credenciados 
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de garantia de atenção (Sic/Jerstellungsauftra!f), estabelecida no Livro do Código 
Social, seria colocada em questão. O monopólio da corporação médica na negoci

ação de contratos do setor ambulatorial seria quebrado. E este certamente não era 

objetivo almejado pelos médicos. Os médicos, embora tendo mencionado a neces

sidade de maior competição, fizeram defesa intransigente de seus interesses pela 
garantia de seu monopólio. Qualquer concorrência en.tre os médicos quanto a 
preços foi vista como tendo conseqüências desastrosas. Por sua vez, qualquer defi
nição de normas para os percursos e fluxos de tratamento foi entendida como 
perda da autonomia profissional. 

Pela sua proximidade ideológica com o partido governamental, seu alinha
mento com as análises das correntes dominantes a respeito das causas da 'explosão 
de custos', a Federação das Associações de Médicos das Caixas (KBV) viu-se obri
gada a manifestar pelo menos acordo verbal com a introdução de mecanismos de 
competição setorial. As discrepâncias de sua proposta, porém, foram claras 

(Gerlinger & Stegmüller, 1995a). A competição não deve1ia levar à diminuição da 

solidariedade entre os médicos, afirmava o documento, rejeitando o estabeleci
mento de modelo de compra de serviços pelas Caixas. 

Negar a competição pelo lado da oferta não significa, porém, negativa com
pleta da competição. O 'modelo de compra' proposto pelas Caixas deveria ser 
transformado, segundo a expectativa dos médicos, em 'modelo de venda' das As
sociações de Médicos Credenciados por meio de competição mais acentuada entre 
Caixas. Em síntese, os médicos defendiam competição restrita pelo lado da de

manda. 284 Eles não podem ser alinhados na concepção de 'privatizaç!o da deman

da', pois foram contra a introdução do co-pagamento no setor ambulatorial, ainda 
que não fossem totalmente conu.i. a inclusão de restrições no catálogo e desejas
sem definir quais. Uma privatização da demanda não seria de seu interesse, pois 

acarretaria redução de suas rendas, uma vez que parte das ações não teria mais o 
pagamento garantido pelas Caixas. 

A posição da Sociedade Alemã de Hospitais, por ser muito específica e 
referir-se quase exclusivamente ao setor hospitalar, também não pode ser imedi
atamente alinhada a essas duas concepções polares. O documento de tomada de 
posição da Sociedade Alemã de Hospitais consistiu na defesa explícita de interes
ses particulares. As principais críticas dos hospitais recaíram no setor ambulatorial. 
Para conter o crescente déficit, reformas neste setor seriam urgentes. Diversos 

argumentos foram utilizados para provar essa tese, em especial quanto aos gastos 
impulsionados pelo crescente credenciamento de médicos no setor ambulatorial e 
ao alto volume de gastos ambulatoriais per capita na Alemanha. 

Por um lado, a Sociedade Alemã de Hospitais insistiu em maior controle e 

competição no setor ambulatorial e acatou as mudanças na forma de remuneração 

211-1 Por isso denominada 'competição partida' por Gerlinger & Stegmüller (1995a). 
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hospitalar mediante pagamentos prospectivos, o que a alinharia com a posição de 
concorrência da oferta. Por outro lado, não se manifestou contra as medidas 
de privatização parcial da demanda e apoiou as propostas da coalizão governamental 

em sua primeira versão, o que demonstra defender apenas seus interesses específicos. 

Lei de Alívio das Confr>ibuições 

Para além dos déficits específicos do GKY, as novidades da conjuntura mais 
geral no período final de discussão e aprovação da terceira etapa foram o 
aprofundamento do desemprego, a proximidade da unificação monetária euro
péia e as dificuldades da Alemanha em cumprir os critérios de Maastricht para 
garantir sua entrada na união monetária na primeira fase, especialmente o 
concernente ao déficit de público de, no máximo, 3% do PNB. Desse modo, uma 
das principais preocupações governamentais - talvez a principal - passou a ser o 

controle do déficit público a todo custo, de modo ii. cumprir o critério que a pró
pria Alemanha formulara em conjunto com os outros países e garantir o sucesso 
da unificação, iniciativa na qual o chanceler alemão Helmut Kohl fora protagonis
ta. Um afã contencionista tomou conta do governo no momento da aproximação 
dos prazos para cumprimento dos critérios de Maastricht. 

Ainda que os gastos do GKV não sejam gastos públicos diretos, não há como 
desvincular a intensificação da contenção setorial daquela necessidade de combater 
o déficit público a toda prova, dada a simultaneidade dos processos, uma vez que os 
déficits aumentam a pressão para sua cobertura com recursos fiscais. 

A urgência de contenção assumida pela coalizão governamental, aliada à 
opção política de defesa de interesses empresarias gerais, mas também setoriais -
clientelas governamentais específicas - impossibilitaram negociação mais ampli

. ada para a decisão a respeito da terceira etapa da reforma. Ao final, a opção gover

namental foi por medidas primariamente restritivas e pela não negociação. 
Desse modo, uma lei específica de contenção ·para o GKY, a Lei de Alívio 

das Contribuições (Beitragsentlastungsgesetz), constituída por um conjunto de 
restrições, em sua maioria cortes de benefícios, foi incorporada ao programa 

de contenção (Sparpaket)-, eufemisticamente denominado Programa por maior 
crescimento e ocupação, proposto pela coalizão governamental na tentativa de 
alcançar os critérios de Maastricht para a unificação monetária européia. 

Explicitados pela coalizão governamental conservadora no poder, os obje

tivos do programa seriam: limitar os custos adicionais do trabalho (leia-se custos 
sociais; fortalecer o princípio de equivalência entre contribuiç.ões e benefícios; 

aumentar a consciência dos segurados quanto aos custos dos serviços de saúde; 
flexibilizar a kgis\ação trabalhista), o que, supostamente, po~sibifüaria maior 
nível de ocupação; fortalecer a dinâmica de crescimento econômico e criar novos 
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empregos, garantindo, assim, os fundamentos econômicos do Estado de Bem
Estar, de forma duradoura (BMAS, 1996a}. 

Para tal, seria necessário, segundo a coalizão governamental, que, até o ano 

2000, a soma do conjunto das contribuições sociais relacionadas aos salários -
previdência, saúde, seguro-desemprego, seguro de acidentes de trabalho e seguro 

, para cuidados de lon 6>a duração - baixasse para menos de 40%, bem como a 
participação estatal no PIB, para 45,8% (patamar pré-unificação). 28.1 

O pacote englobou medidas nas diversas áreas sociais: direitos trabalhis
tas, previdência social, seguro social de saúde, seguro-desemprego, seguro social 
e renda-criança (Kindergeld). 286 Estas, segundo a coalizão governamental, se

riam apenas correções necessárias e não atingiriam a estrutura do sistema de 
seguro social. 287 

A Lei de Alívio das Contribuições definiu uma série de restrições e medi
das de contenção de gastos e estabeleceu em 0,4% a diminuição das taxas de contri

buição para janeiro de 1997. Introduziu cortes na utilização de casas de 

restabelecimento (Kw), assistência odontológica e medidas de promoção; au

mentou os valores de co-pagamento para Kure medicamentos; reduziu em 10% o 
auxílio-doença sob responsabilidade das Caixas após a sexta semana de afasta
mento do trabalho e de 20% no auxílio pago pelo empregador (Bundesrat
Dmcksache, 1996; Steffen, 19966; Hüllen &Schnelle, 1996). 

O ponto polêmico - a restrição que acirrou mais os ânimos - foi a redu
ção do valor dos salários pagos no caso de afastamento do empregado por doen

ça, benefíc.io a cargo do empregador nas seis primeiras semanas. O valor foi 
reduzido de 100% para 80% do salário anterior. Benefício este conquistado para 

o conjunto dos trabalhadores assalariados ao final dos anos 60, às custas de 
importante mobilização e greves prolongadas. 288 A justificativa para os cortes 
seria o abuso de licenças. 289 

Além da redução do valor do auxílio-doença, os principais cortes do catálo

go de serviços foram de ações de promoção da saúde e próteses dentárias, abolidas 
para os segurados nascidos após 1979. Jovens que completassem 18 anos a partir 

28.1 Em 1995, o conjunto das contribuições sociais sobre salários era a participação dos gastos 
governamentais no PIB fora de 50,5% (BMAS, J 996a:8). 

28fi Cada criança moradora da Alemanha recebe 200 marcos por mês até completar 18 anos. 
287 Para descrição detalhada do 'pacote', consulte Stotz. e Giovanella, 1996. 
288 Uma das greves mais importantes na história da luta dos trabalhadores pela continuidade do 

pagamento de salário em caso de doença foi a realizada em 1956-1957 pelos metalúrgicos em 
Schleswig-Holstein. Após IG semanas de greve, os trabalhadores conquistaram elevação da 
complementação do benefício-doença - de responsabilidade das Caixas - paga pelos empre
gadores, com reposição de 90% dos salários. 

28!1 Estudos com pacientes que recebem auxílio-doença, entretanto, mostraram que a maioria é 
de doentes crônicos, sobre os quais pesam financeiramente os cortes, concomitantes aos 
aumentos de co-pagamento (Braun, Helmert & !Vlüller, 1997). 
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de 1997 não teriam direito à restituiç.ão de 50% dos tratamentos com próteses 
dentárias. 290 Ou seja, foi revogado este direito sob o argumento de que assim estes 
indivíduos teriam mais auto-responsabilidade na prevenção. Paralelamente às 

restrições, foram introduzidas medidas odontológicas profiláticas que viriam ate
nuar déficits de qualidade da atenção. 

Outra medida incluída no pacote de economia (Sparpaket) consistiu na 
limitação das ações preventivas adicionais e de promoção da saúde oferecidas 
pelas Caixas, como os cursos para parar de fumar ou hidroginástica, programas 

educacionais ou subsídios para grupos de auto-ajuda. Apenas as medidas preven
tivas de maior necessidade continuaram a ser financiadas pelas Caixas. Medidas 

preventivas já regulamentadas e de diagnóstico precoce para grávidas, crianças e 
câncer, profilaxia dentária, vacinas, e check-ups permaneceram. Este corte é digno 
de nota, pois a exclusão do catálogo fez com que inúmeras iniciativas positivas de 
prevenção e promoção, introduzidas após a lei da reforma de 1988, fossem abor
tadas, ainda que supostos abusos com medidas de promoção da saúde possam ter 
sido· identificados (Stegmüller, 1996b). 

A inclusão desta lei como conqibuição do Ministério da Saúde às medidas 
de contenção do Spa.1paket significou a ruptura de acordo anterior de disposição 
para a negociação. Os social-democratas, em certo momento, mostraram-se pro
pensos à negociação para a aprovação da terceira etapa da reforma do sistema de 
seguro social de saúde. Todavia, após o lançamento do 'pacote', o SPD passou a 
exigir, como condição para participar das negociações, que as leis fossem agrupa

das e negociadas em conjunto, o que significaria a possibilidade de alteração do 
Sparpaket. Sem essa junção, o SPD negou-se peremptoriamente a participar da 

aprovação das outras leis para a terceira etapa (Süddeutsche Zeitung, 26.06.96). 
Apesar dos protestos e de demonstrações maciças contra o 'pacote' organi

zadas pela Central Sindical (DGB) em diversas cidades, a coalizão governamental 

fez valer sua maioria no Parlamento (Bundestag) (FR.,08.09.96). Em 13 de se
tembro de 1996, o pacote foi aprovado e, com ele, a Lei de Alívio das Contribui
ções, por diferença de apenas quatro votos (TAZ, 14/15.09.96). 

Os resultados do principal corte introduzido pela lei - redução no aUX11io 

financeiro por afastamento do trabalho em caso de doença - fizeram-se notar de 
modo imediato. Em 1997, ocorreu declínio dos gastos do GKV com auxílio-doença 
e redução do número de dias de afastamento por motivo de doença (Sozialpolitische 
Umschau, 269/1997). Quanto aos salários pagos pelo empregador nas seis primei
ras semanas de dispensa do trabalho por motivo de doença, o nível dos benefícios foi 
mantido nos acordos coletivos, na grande maioria dos ramos de produção, diante da 

forte resistência dos trabalhadores: operações-tartaruga, greves, manifestações de 
porta de fábrica e passeatas(FR, 25 e 26.09; 30.09; 04.10; 10.10 e 06.12.1996). 

290 Note-se que, no Brasil, a maioria das ações cortadas não é coberta sequer pelos seguros privados. 
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Os trabalhadores ligados ao DGB mostraram-se firmes na defesa da 

continuidade do pagamento de salários integrai& em caso de doença, o que pro
duziu resultado positivo. Avaliações das negociações de acordos coletivos no 
ano evidenciaram que a maioria dos trabalhadores garantira a continuidade do 

pagamento de 100% dos salários nas primeiras seis semanas de licença por 
doença pelos empregadores e que, em alguns setores, fora assegurado mesmo a 
complementação da perda parcial do auxílio-doença pago pelas Caixas, também 
reduzido pelo 'pacote de economia' (Bispinck, 1997; FR, 21.05.97). 2!)1 Em ge

ral, apenas profissões de menor importância tiveram seus benefícios reduzidos 
conforme a lei. 

Os resultados da implementação dos cortes do auxílio-doença definidos 
pela lei mostram que, à medida que o padrão legalmente estipulado é reduzido, 
amplia-se o campo para retomo de privilégios. São reatualizadas as desigualdades 
de direitos/benefícios entre categorias profissionais/ramos da produção conforme 
sua importância no processo de acumulação e grau de organização política, carac
terística do modelo mcritouático-corporativo de proteção social. 

Com a promulgação do'pacote econômico', a situação de disputa entre Cai

xas e governo agravou-se. As Caixas se posicionaram contra as medidas, tidas como 
falsos mecanismos de condução, e recusaram a possibilidade de redução das taxas de 
contribuição imposta pela lei. Ainda em 1996, pressionaram por aumentos das 
taxas de contribuição, tidos como imprescindíveis face aos déficits contabilizados. 

Leis de Reoridenação do Segurio 

Social de Doença 

Ao final de setembro de 1996, logo após a promulgação da Lei de Alívio 
das Contribuições, a coalizão governamental divulgou nova proposta para a con
tinuação da terceira etapa da reforma do Segur© Social de Doença (CDU/CSU/ 
FDP, 1996c). Esta substituiu os dois projetos de lei anteriores rejeitados pelo 
Conselho Federal (Bundesra.t) por alterarem competências das unidades federadas, 

de cuja concordância obrigatória dependiam. 
A nova proposta governamental, composta pelos projetos das Leis 1 e 2 

para Reordenação da Administração Autônoma e da Responsabilidade Própria 
no Seguro Social de Doença (GKV-Neuordnungsgesetz, 1. und 2. NOG), foi for

mulada de modo a dispensar a aprovação pelo Conselho Federal (Bundesra.t), 
podendo, para tanto, a coalizão governamental fazer valer sua maioria no Parla

mento (Bundestag) para aprovação. 

291 A garantia dos pagamentos, porém, na maioria dos casos, resultou de algum tipo de compen
sação pelos empregados. 
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Seguindo o estilo das leis de contenção de gastos anteriores, a legislação 
teve como objetivo principal a estabilização das taxas de contribuição. A coalizão 

governamental justificou as medidas como necessidade de limitação dos custos 
sociais do trabalho para melhoria da situação das empresas alemãs na competição 
internacional e a redução do nível de desemprego. 

As justificativas imediatas para a intervenção governamental foram os re
petidos déficits do Seguro Social de Doença (GKV) e o anúncio feito por diversas 
Caixas acerca da elevação das taxas de contribuição em conseqüência disso. Em 
1995, o sistema apresentou déficit de 7,0 bilhões de marcos e, em 1996, de 6,8 

bilhões (Quadro 4). Para o governo, estes déficits seriam decorrentes da falta de 
responsabilidade financeira das Caixas, que ultrapassaram seus orçamentos em 
diversos setores (Bundesregierung, l 996). 

Com a terceira etapa da reforma, o governo pretenderia efeitos mais 
duradouros, colocando a estabilização das taxas de contribuição definitivamen
te sob a responsabilidade dos parceiros da administração autônoma. As regula

mentações excessivas seriam abolidas. Apenas o "estritamente necessário seria 
regulado por lei, permanecendo somente os 'instrumentos de condução adequa

dos para o controle da dinâmica dos gastos" (Bundesregierung, 1996:44). Argu
mentava assim ter por meta o fortalecimento das áreas de administração autô
noma do sistema, o que estaria de acordo com o princípio da subsidiariedade, 

pois a vigência deste princípio implicaria na precedência da Administração Au
tônoma sobre a ação estatal direta. 

A coalizão governamental mostrou-se avessa a qualquer negociação das 
Leis de Reordenação do GKV (NOG) com a oposição. Desse modo, a expectativa 
de que a terceira etapa da reforma resultaria de processo de negociação e acordos 
não se concretizou. Embora o período de discussão da terceira etapa tenha sido 
longo, o processo não foi de afinamento progressivo de propostas até a produção 
de acordo. Ao final, a coalizão governamental fez valer sua maioria parlamentar. 

Apresentou projetos, elaborados de modo a dispensar qualquer acordo com a 
oposição no Conselho Federal (Bundesmt), que foram aprovados com poucas 
alterações, o que significa mudança no modo negociado em que o processo de 
reforma vinha sendo encaminhado. 

Na etapa anterior, a estratégia governamental para o aprofundamento das 
medidas de contenção havia sido a busca de consenso entre expertse de apoio do 
partido social-democrata, o que levara à introdução de importantes mudanças nas 
propostas governamentais ap,-esentada.s originalmente. 

As Leis de Reordenação ( 1. e 2. NOG) definiram mecanismos drásticos de 
coação contra aumentos das taxas de contribuição, possibilitaram diversificação 
de contratos com segurados, aboliram re&'lllamentações prévias e introduziram 
importantes restrições no catálogo de serviços, em especial ao tornar opcionais 
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parte das ações prestadas por outros profissionais não médicos, proposição poste
riormente excluída da lei, além de medidas específicas para os diversos setores de 
atenção (Quadro 8).29'1 

Uma das leis promulga.das (1. NOG) vinculou os aumentos das taxas de 

contribuição por parte das Caixas à majoração automática e compulsória dos valo
res de co-paga.mento vigentes e definiu rq,rra especial para desliga.mento da Caixa, 
possibilitando o desliga.menta imediato do segurado no caso de elevação da taxa 

de contribuição. 29ª Alterou ainda as regras para dispensa de co-paga.mento para 
pacientes crônicos (Bundestag, 1997a). 

Quadro 8 - Principais medidas das Leis de Reordenação do GKV (1. 2. 
GKV-Neuordnungsgesetz) de 1997 

Restrições da A elevação das taxas de contribuição é acoplada à majoração automática e 

autonomia das compulsória dos valores de co-pagamento; 

Caixas 

Regras adscrição Regra especial para mudança de Caixa, no caso de aumento das taxas de 

contribuição; 

Opções para Franquia: assunção de percentagem dos gastos pelos segurados em contra-

contratos partida a taxas de contribuição mais baixas; 

diferenciados Recompensa monetária pela não utilização; 

com segurados Restituição de despesas; 

Restrições no Aumentos de co-pagamento em 5 DM ou 5 pontos percentuais; reajustes 

catálogo bianuais; 

Novas restrições para próteses dcnt.'Írias (exclusão de implantes e coroas 

de cerâmica); 

Introdução de participação financeira dos segurados em 20% para alguns 

meios de ajuda (bandagens, meias qe compressão); 

Possibilidade de novas modalidades de co-pagamento para áreas de 

geriatria e tratamento para dependência de drogas; 

(continua) 

2!!"2 É extensa a segunda Lei de Reordenação (2.NOG). contando com 19 artigos que alteram 
quase cem parágrafos da legislaç.'ío da área da saúde; entre estas. há 57 alterações do V Livro 
do Código Social (V SGB). Para maiores detalhes acerca do conteúdo das leis. consulte 
Giovanella, 1998. 

2<J:l Para cada 0,1 ponto percentual de aumento nas taxas de contribuição, as Caixas deveriam 
majorar em I marco os valores de co-pagamento para medicamentos, internações hospitala
res, estadas em casa de restabelecimento (Kurhaus) e transporte de doentes. No caso de co
pagamemos definidos em percenta:gens de participação dos usuários nos gastos, estes aumen
t.uiam em um ponto percentual. 
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Outras altera- Novas medidas de profilaxia na atenção odontológica; 

ções no catálogo Regulamentação da cobertura para pacientes terminais em regime 

de internação; 

Desregula- Abolição dos tetos orçamentários, atenção ambulatorial, medicamen-

mentação tos e 'outros métodos terapêuticos' e negociação do orçamento 

indicativo; abolição plano de equipamentos de grande porte; 

Abolição de regra de definição da necessidade de recursos humanos 

no setor hospitalar; 

Regulamen- Ampliação das competências Comissão Conjunta de Médicos e Caixas 

cação no planejamento de necessidades e no modelo de parcerias para 

outros métodos terapêuticos, cuidados domiciliares, Kw; reabilitação; 

Ampliação das competências das Caixas e hospitais no desenvolvi-

mento dos pagamentos prospectivos diagnóstico-relacionados; 

Definiçáo de teto orçamentário para gastos hospitalares acoplado à 

evolução das receitas de contribuição; redução escalonada de paga-

mentas cm caso de ultrapassagem de orçamentos; 

Mudanças na remuneração médica: tetos de gastos por consultórios 

Praxisbudger, 

Redefinição do limite de acometimento da renda familiar para parti-

cipação financeira de segurados e regra especial para paciente crônico; 

Definição de valor fixo para próteses dentárias substituindo a resti-

tuição de despesas; 

Inovações na Possibilidade de empreender projetos pilotos de novos modelos de 

organização da organização da prestação e de formas de remuneração; 

atenção Novas formas de organização da atenção: modelo assistencial segun-

do o qual o clínico geral ou consultórios associados em rede, escolhidos 

pelo segurado, responsabilizam-se pela garantia de atenç.ão e pela 

qualidade e eficiência da atenção ambulatorial prestada, assim como 

pelo lodo ou parle das prescrições e encaminhamentos solicitados. 

A outra Lei de Reordenação (2.NOG) aumentou imediatamente os valo

res de co-pagamento em cinco marcos, maior aumento até então proposto, e am
pliou as possibilidades das Caixas no estabelecimento de contratos diferenciados 
com os segurados, introduzindo alguns procedimentos típicos de seguro privado. 

Os segurados poderiam optar: pelo reembolso de despesas, pela restituição de parce
la de contribuição como prêmio por baixa utilização e pela assunção de percenta
gem predefinida dos gastos. Estes mecanismos seriam opções para as Caixas em 

competição atraírem segurados. Servem, entretanto, à seleção de riscos, pois a 
competiç.ão por scg1irados não é apenas para manter uma fatia de mercado, mas, 
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em especial, para atrair uma parcela de segurados de baixo risco. A competição é, 
antes de tudo, competição pelos bons riscos, o que é facilitado por meio destes 
mecanismos, podendo induzir segmentação de clientelas. 

Para a coalizão governamental conservadora-liberal, o setor hospitalar 

deveria passar 'definitivamente a assumir sua parte de responsabilidade na es
tabilização dos gastos'. Pela lei, a evolução dos gastos hospitalares foi mais 
rigidamente controlada, sendo definido teto para gastos setoriais. A possibilida
de de majoração de orçamentos hospitalares e de preços dos procedimentos foi 
atrelada à evolução das receitas das Caixas e não mais à evolução dos salários do 
setor público como até então. Como auxílio de emergência (Notopfer), para a 

conservação dos hospitais foi introduzida contribuição anual de 20 marcos a ser 
paga pelos segurados nos próximos três anos (Bundesregierung, 1996). 

Sob o mote da desregulação/desestatização (Emstaatlichungsmassnahmen), 

diversas regras legalmente definidas foram abolidas, e a responsabilidade pelas 
mesmas, transferidas para os parceiros da administração autônoma. O plano de 

equipamentos de grande porte 294 e a regra para definição da necessidade de recur
sos humanos em hospitais foram abolidos. O desenvolvimento do sistema de 

pagamento hospitalar, a ampliaçáo do catálogo de diagnósticos e procedimentos 
para o pagamento prospectivo de valores globais por paciente internado tam

bém passaram a ser atributo conjunto de Caixas e hospitais (Bundesregierung, 
1996). 295 Os tetos orçamentários fixos para gastos com medicamentos, atenção 

ambulatorial e outros métodos terapêuticos foram substituídos por indicativos 
negociados. Deveriam ser negociados entre médicos e Caixas tetos financeiros 

orientadores (Richtgrõsse) por especialidade para o conjunto dos gastos desen
cadeados pelos médicos - medicamentos, outros métodos terapêuticos 
(Bundestag, 1997b). 

A abolição desses tetos orçamentários significou importante ganho para os 
médicos, pois foram abolidas algumas das sanções coletivas pela ultrapassagem 
dos orçamentos para prescrições e o valor da 'Unidade de serviço voltou a ser 

previamente fixado. A condição colocada pelo governo para a abolição do limite 
de gastos ambulatoriais foi a definição de sistema de pagamento que controlasse a 

expansão do volume de ações, com contra-incentivos à expansão, o que foi con
templado em novo sistema de pagamento, que definiu valores médios de unida
des de serviço a serem pagas por caso tratado, denominado Praxisbudget. Incor-

29,1 Segundo o plano de equipamentos de grande porte, vigente desde 1990, a cobrança pelos 
prestadores de ações relativas à utilização destes equipamentos só poderia oconer com o 
consentimento prévio da Comissão Estadual específica que se posicionava sobre a distribui
ção regional e equilíbrio da oferta desses equipamentos entre os setores hospitalar e ambulaw1ial 
(BMAS, 1994). 

29.I Caso as Associações das Caixas e dos hospitais não entrem em acordo, uma nova comissão de 
arbítrio foi prevista. 
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porada na última hora, à lei, a mudança do sistema de remuneração ambulatorial 
fora acordada setorialmente (Bundestag, l997b). 2

% 

Foi prevista maior competência da Comissão Federal Conjunta de Médicos 
Credenciados e Caixas, juntamente com os prestadores específicos, na definição 
de ações e orçamentos para diversos setores assistenciais, tais como: outros méto
dos terapêuticos, cuidados domiciliares, Kure ações de reabilitação. O objetivo da 
medida seria combater as elevadas taxas de crescimento de gastos nestes âmbitos 
nos últimos anos. Com tal mecanismo, a coalizão governamental pretendeu con
cretizar a competência da (Bundesausschuss der Á·nte und Krankenkassen) Co

missão Federal Conjunta de Médicos Credenciados e Caixas quanto à prescrição 
destas ações. Ao mesmo tempo, o procedimento proposto permitiria maior parti

cipação das organizações dos prestadores nas decisões pertinentes a suas áreas de 
competência. A partir da vigência da lei, as Associações Federais das Caixas e as 
associações dos prestadores específicos - fonoaudiólogos, massoterapeutas, fisio

terapeutas e outros - passariam a acordar recomendações gerais para garantia da 
qualidade e eficiência da prestação dos serviços em pauta. Negociações estas nas 

quais os médicos tomam parte. 

Com esta medida, a responsabilidade a respeito da garantia destas ações é 
transferida em grande parte para as Caixas e prestadores. Expande-se o modelo 
corporativo da prestação ambulatorial médico-odontológica a outras áreas da aten
ção, ao mesmo tempo em que se fortalece a posição dos médicos ao interior do 

sistema de atenção. 

A coalizão governamental, para justificar suas medidas, argumentou estar 
fortalecendo princípios básicos do GKV Os princípios de 'administração autôno
ma' e de 'subsidiariedade' implicariam, segundo o governo, a precedência da 'res
ponsabilidade' dos participantes relativa à regulamentação estatal, e este seria um 
dos propósitos da terceira etapa. 

Para evitar que a maior liberdade das Caixas produzisse explosão de gastos e 

conseqüente aumento das taxas de contribuição, seria nec'essário fortalecer a 'respon

sabilidade' financeira das Caixas, obrigando-as a alocar economicamente os recur
sos a sua disposição e a autorizar apenas as ações necessárias. O acoplamento da 

decisão de uma Caixa quanto ao aumento da taxa de contribuição ao acréscimo 
compulsório dos valores de co-pagamento e o direito especial de rescisão de contra

tos pelos segurados seriam as barreiras adequadas que obrigariam as Caixas a utili
zar seus recursos de modo parcimonioso e a negociar contratos mais favoráveis. "A 
combinação entre maior grau de liberdade das Caixas, competição entre ela~ e liberdade 
de escolha para os segurados criaria condições básicas para que as Caixas lidassem de 
forma responsável com o dinheiro dos segurados" (Bundesregierung, I 996:45). 

2~1; A reforma do sistema de remuneração médica foi incluída na lei, talvez como garantia de 
cumprimento do acordo. 
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Para o Ministério da Saúde, a medida estimularia o movimento de segura
dos, favorecendo a competição entre Caixas. Com este duplo mecanismo, por 

temor de perda de segurados e de colocar em risco sua própria existência, as 

Caixas seriam obrigadas a evitar ao máximo os aumentos das contribuições. 297 O 
acréscimo dos valores de co-pagamento teria efeito de mobilização dos segurados 
maior do que apenas o aumento das taxas de contribuição. Os segurados, em geral, 
têm certa lealdade a sua Caixa e desconhecem o quanto pagam de contribuição 
(pois é descontada no salário, tal como nossa contribuição previdenciária), mas 

são obrigados a pagar o valor do co-pagamento para medicamentos cada vez que 
aviam uma receita na farmácia, por exemplo. 298 Desse modo, segundo o argumen

to governamental, aumentos automáticos no co-pagamento seriam estímulo efi
caz para os segurados mudarem de Caixa. 

Embora esta restrição seja logicamente construída, não atinge o cerne da 
questão: problemas estruturais do financiamento e déficit de condução na presta

ção. A introdução do mecanismo proposto resultaria em dupla penalidade dos 

segurados e, em particular, dos pacientes. Estes tanto pagariam taxas de contribui

ção mais altas como quantias maiores quando da utilização dos serviços. Além 
disso, esse mecanismo coercitivo poderia vir a impor às Caixas, a médio prazo, a 
necessidade de introduzirem restrições à utilização de determinadas ações a fim 
de evitar aumentos nas taxas de contribuição. 

Pelo tipo de medida proposta, subentende-se que, para a coalizão governa

mental, as Caixas disporiam de altas reservas de economicidade, estando em con
dições de evitar os repetidos déficits sem ter de recorrer a aumentos das contribui
ções. Contudo, boa parte do déficit é causado por excessivos gastos com medica
mentos, para os ·quais nenhuma recomendação ou controle foi contemplada nes
sas leis. A elaboração de lista positiva, definida na Lei da Estrutura da Saúde 

(GSG), não foi retomada. 

Com o mecanismo coercitivo, somado às outras medidas restritivas, o go':'.emo 

tentou retirar-se do cenário, obrigando as Caixás em competição a controlar taxas e 

gastos por meio de mecanismos coercitivos para garantir sua sobrevivência, e estipu
lou um nível mínimo de privatização, visando a evitar ônus para os empresários. 

Torna-se assim transparente o significado para a 'reordenação da responsa
bilidade própria dos segurados'. Responsabilidade implica maior participação 

297 O partido liberal (FDP) e o ministro da Saúde Seeofer chegaram a propm~ como alternativa 
ao aumento compulsório dos valores do co-pai,'<lmento, a opçáo pelo congelamento da parce
la da taxa de contribuição paga pelos empresários, o que significaria assumir a despedida 
imediata e transparente do financiamento paritário. A proposta não foi aceita nem ao interior 
da coalizão governamental, mas serviu como ameaça parn garantir o apoio dos descontentes 
ao mecanismo coercitivo e ao aumento dos valores de co-pagamento. 

298 Os segurados criticam mais os aumentos nos valores de co-pagamento do que as majorações 
das taxas de contribuição (Ulrich, Wemken & Walter, 1994). 
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financeira direta dos pacientes nos gastos: deslocamento de gastos do financia
mento paritário para os domicílios privados. Além disso, a regra que obriga as 
Caixas a aumentarem os montantes de co-pagamento, as induz a procederem uma 
seleção de riscos, ou seja, a encontrar todas as formas para atrair os 'melhores 

riscos' e garantir balanço favorável. 
As propostas da coalizão governamental foram muito criticadas, mas mes

mo assim a maioria delas permaneceu na lei aprovada. Os críticos mais contun
dentes viram no novo pacote da coalizão governamental o desmonte do sistema de 

seguro social de saúde: seu princípio básico de solidariedade estaria sendo ferido 
e haveria o perigo de uma americanização do sistema de saúde alemão. Elevação 

nas taxas de contribuição, cortes no catálogo, aumento progressivo da participação 
dos segurados nos gastos, segmentação de clientelas, atenção recebida conforme as 
possibilidades financeiras individuais foram as tendências prognosticadas. Au
mento da panicipação dos gastos de saúde como proporção do PIB e nível de 

saúde mais baixo seriam as últimas conseqüências (Steffen, 1996a). 
A maioria dos principais atores setoriais posicionou-se contra a nova pro

posta da coalizão governamental. A Central Sindical (DGB - Deutscher 
Gewerkschaftsbund) repudiou fortemente a lei. As justificativas básicas apresenta
das eram de que os princípios fundamentais do sistema de seguro social, solidarie
dade, necessidade e financiamento paritário, seriam atingidos, ao mesmo tempo em 
que não incluiria efetivas respostas aos problemas existentes (0GB, 1996b; 0GB, 
1996c). Empregadores e pessoas saudáveis seriam beneficiados; os doentes, preju

dicados. A redução dos gastos financiados paritariamente teria como preço o au
mento dos gastos financiados individualmente pelos segurados (DGB, 1996c). 

Os médicos credenciados inicialmente lançaram nota conjunta com as Cai
xas, criticando a primeira das duas leis aprovadas (l .NOG). Concordaram com o 
objetivo de estabilização das taxas de contribuição por meio da renúncia a ações 
médicas desnecessárias e de mudanças no sistema de saúde. Contudo, os instru

mentos apresentados no prqjeto de lei não seriam adequados. Outros caminhos 
deveriam ser buscados. Caixas e médicos credenciados dispor-se-iam a trabalhar 
conjuntamente para o desenvolvimento competitivo da estrutura de atenção, a 
exploração das reservas de racionalidad~ do sistema e a melhoria da qualidade da 
atenção, evitando ações desnecessárias e promovendo inovações na organização 
da atenção (KBV & Spitzenverbande der Krankenkassen, 1996). 

Nesta nota, Caixas e Médicos consideraram que a obrigatoriedade de 

aumento do co-pagamento a cada elevação das taxas de contribuição seria injusta 
para os pacientes, os quais viriam a ser tratados desigualmente, de forma arbi
trária, por uma ou outra Caixa. Por um lado, o direito à rescisão do contrato em 
curto prazo, por parte do segurado, não seria suficiente para minimizar a arbi
trariedade, pois os contribuintes consideram a possibilidade de mudança de 
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Caixa apenas em último caso. Por outro lado, a majoração do co-pagamento não 
ocorreria necessariamente nas mesmas áreas da atenção responsáveis pela ele
vação das contribuições. 299 

Os empregadores declararam-se imediatamente favoráveis por meio do 

posicionamento da Federação Nacional das Associações de Empregadores Ale
mães (BDA, 1996). A Associação de Empregadores saudou o projeto de lei gover
namental para estabilização das taxas de contribuição do GKV. Demonstrou seu 
apoio ao acoplamento entre aumento das contribuições, co-pagamento e direito 
especial de rescisão de contratos, considerando-o mecanismo adequado de condu
ção. A proposta governamental levaria, segundo a Federação de Empregadores, ao 

fortalecimento da administração autônoma, à ampliação da auto-responsabilida
de dos segurados e à intensificação da competição. 

A esfr>afégia conse.-vador>a-liber>al 

As leis aprovadas baseiam-se em uma concepção da competição aqui deno
minada 'privatização da demanda', em concordância com Gerlinger & Stegmüller 

(1995b). Nesse caso, a competição expressa a perspectiva da privatização parcial 
da cobertura ao risco de adoecer. O que significa dizer que a reforma aprovada, 
além de reduzir a competição à concorrência entre as Caixas por segurados e em 
detrimento daquela entre os prestadores, concede prioridade a medidas de 'incen
tivo à racionalização do comportamento da demanda'. 

Nessa tipologia podem ser enquadrados o co-pagamento em seus diversos 
aspectos, o estabelecimento de franquias e o bônus pela baixa utilização. Conside
ra-se aqui adequada a qualificação 'privatização da demanda', atribuída à reforma 

aprovada, pois a ampliação do co-pagamento é a medida central da proposta, 
menos pela majoração imediata - t.'io elevada que isoladamente é suficiente para 

cobrir mais da metade do déficit existente - e ll}ais por ser o mecanismo principal 
para coibir a elevação das taxas de contribuição. A obrigatoriedade de elevação do 
co-pagamento é usada como sanção para o caso de majoração das taxas de contri
buição. Nesse sentido, oco-pagamento torna-se mecanismo coercitivo para a esta
bilização das taxas de contribuição. 

A lei aprovada incluiu também medidas que podem ser consideradas como 

de 'racionalização da oferta', em especial as relativas ao sistema de pagamento das 
prestações sanitárias ambulatoriais e aquelas referentes às possibilidades de mo-

21~1 Uma semana após esta nota conjunta, um representante da Federação das Associações de 
l\fédicos das Caixas (KBV) manifestou apoio à proposta governamental, exigindo maior 
participaç.ão financeira dos segurados e acusando as Caixas de pretenderem a seleç.'io de riscos 
(FR, 15.11.96). Para as Caixas, a nova posição da KBV seria uma forma de tentar encontrar 
aliados no governo para a disputa relativa ao orçamento de medicamentos então em pauta. 
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dificação das formas de organização da atenção. Ainda que de modo pouco 
abrangente, as leis facilitam a diferenciação dos contratos das Caixas com os 

prestadores por meio da experimentação de novos modelos de organização, finan
ciamento e remuneração, como também pelas chamadas novas 'estruturas 
organizacionais'. Em ambos os casos, os contratos somente poderão ser negocia

dos com as Associações de Médicos das Caixas, restringindo bastante as possibili
dades de diversificação. 

A tentativa de implementação de novos modelos que permitem desvios da 
legislação em vigor, por sua vez, é restrita a projetos pilotos de prazo limitado. Já as 
formas inovadoras de 'estruturas organizacionais da atenção', modelos do médico 
generalista (Hausarztmodel]), e consultórios em rede ( Vemetzen Praxen) são defi
nidas na lei e admitem menos flexibilidade. A experimentação destas inovações é 
permitida apenas no contexto de estabilização das taxas de contribuição, devendo 
concorrer para tal. Com alguns pressupostos similares ao modelo de managed care 
americano, estas novas formas organizacionais podem vir a ser difundidas como 
estratégia das Caixas em competição para oferecer preços baixos e garantir sua parte 

no mercado, tendendo a imprimir mudanças no modelo assistencial. 
Outra série de medidas aprovadas pode ser qualificada de 'desregulação' e 

de deslocamento de competências para a administração autônoma. Assim, certas 

formas de controle legal foram diretamente abolidas e, simultaneamente, várias 
responsabilidades foram transferidas para a Comissão Conjunta de Médicos e 

Caixas. Assim, o controle passou a ser responsabilidade da administração autôno

ma em diversos aspectos da atenção, deixando de ser definido pela legislação. 
A principal mudança em termos de 'deslocamento de competências' foi a 

expressiva ampliação das responsabilidades da Comissão Federal Conjunta de 

Médicos Credenciados e Caixas. Essa Comissão, e.xistente há mais de 75 anos, é a 
responsável pela definição concreta do catálogo de serviços. Sua atuação, porém, 

tem sido mais no sentido de discutir a inclusão de inovações do que de avaliar a 

assistência individual curativa e as condutas médicas. 300 Além de assumir respon
sabilidades em substituição à parte das regulamentações abolidas, essa Comissão 
tem competências ampliadas em diversos aspectos da atenção. Suas diretrizes e 
decisões conformarão o fundamento da homogeneidade e uniformidade no GKY. 

Se é verdade 4ut st ampliam os espaços de atuação da chamada adminis
tração autônoma simultaneamente à retração das responsabilidades do Estado, 

:ioo A Comissão Conjunta de Médicos e Caixas atua por meio de comissões específicas por 
assumo. Alualmente existem dez comissões específicas: 'tratamento médico', 'prevenção', 
'planejamento familiar', 'medicamentos', 'outros métodos terapêuticos', 'meios de ajuda', 
'cuidados domiciliares', 'reabilitação incapacidade para o trabalho', 'planejamento de neces
sidades', avaliação de qualidade', 'psicoterapia' e 'hospital'. Foram elaboradas dezesseis dire
uizes (oito delas nos anos 90) relativas a aspectos dos âmbitos de atuação dessas comissões 
específicas, mas nenhuma referente ao tratamento médico. · 
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esse processo é em si mesmo comandado pelo Estado ao definir as condições da 
atuação da administração dentro de limites estritos de contenção. A responsabili
dade pública transferida para provedores e prestadores reforça o esquema 
(neo)corporativo característico da organização do seguro social de doença ale
mão, mas são definidas, ao mesmo tempo, condições estritas para sua atuação. Em 
síntese, transferem-se competências para outros agentes de regulação e redefinem

se os propósitos e objetivos da regulação. 301 

A delegação de competências estatais aos órgãos de administração autôno
ma conjunta não significa que tenham sido ampliados diretamente os espaços de 
negociação e os graus de liberdade de ação destes organismos. As possibilidades 

de ação são canalizadas de antemão de acordo com os objetivos políticos da coali
zão governamental. A política estataJ contém uma série de precauções/dispositi
vos legais capazes de garantir que a introdução da competição incorra na 
privatização do risco de adoecer e que os interesses dos prestadores não sejam 

substancialmente refreados. A renúncia ao esgotamento de todas as reservas de 
economicidade e ao potencial de racionalização do sistema,:lO'i um dos itens da 

perspectiva política liberal conservadora, foi, por sua vez, clientelisticamente 
motivada30;~ (Gerlinger, Giovanella & Michelsen, 1997).ªº 4 

Com a lei da 'terceira etapa da reforma da saúde' intensificou-se a compe
tição entre as Caixas em contexto financeiro restrito, induzindo-as indiretamente 
a implementar estratégias para seleção de riscos e de restrições no volume de 
ações oferecidas. Deste modo, o Estado intervém diretamente na modelagem do 

GKV por caminhos administrativos. Assim, não é possível falar apenas em 
'corporativização' do sistema de saúde, ou em 'precedência para administração 
autônoma', pois este conceito obscurece a dimensão da política conservadora
liberal de direcionamento das ações dos atores. O Estado, como arquiteto da 
ordem política, transfere competências às caixas e associações de médicos 
credenciados - organizações de direito público-, porém, define os limites e âmbi

to em que a ação pode se desenvolver de forma'rígida e detalhada. 

:io1 A vigilância estatal permanece por meio de diversos mecanismos e órgãos. Mas, em termos 
analíticos, poder-se-ia dizer que a vigilância não se exerce sobre a finalidade de 'interesse 
geral', de garantia de proteção social como aquela do 'Estado nacional keynesiano'. A vigilân
cia principal é efetuada sobre a estabilização das taxas de contribuição. É vigilância concernente 
à garanlia dos interesses econômicos de um 'Estado competitivo nacional' (nalionalen 
H~ltbewerbsstaat) (Alvater, 1994a). 

a<ri Embora o ministro da Saúde mencionasse, alguns meses antes da refonna, uma potencialidade 
de economia no sistema de cerca de 25 milhões de marcos por meio de regulação da prestaç."lo, 
ao final, a opç.ão foi a ampliaç.'ío das receitas por meio do co-pa10mento (Schõnbach, 1997). 

a<i1 Resguardando-se interesses dos médicos e da indústria farmacêutica, por exemplo. 
:~1 Antes de tudo, as decisões resultam de claras opções políticas; não são exigência econômica. 
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Lei da Refor>ma do Segur>o Social 

de Doença 2000 
A coalizão social-democrata/verdes, logo após a sua vitória eleitoral, em 

outubro de 1998, desencadeou nova fase de refmmas do setor saúde. Ainda em 1998, 
acordou a revogação das principais restrições introduzidas nas leis da terceira 
r.tapa r. r.m l 999 foi aprovada nova legislação setorial. 

A ministra da Saúde, Andrea Fischer, do Partido Verde, apresentou, em 

novembro de 1998, como legislação de 'partida', a Lei para o fortalecimento da solida
riedade no GKV ( Gesetz zur Starkung der Solidan"tãt in der GKV-Jvrschaltge.setz), 
tornando sem efeito as mais importantes.,restrições introduzidas com a 'terceira 
etapa' e definindo regulamentações de curto prazo. 

Após pequenas reformulações, a lei foi aprovada no parlamento pela coali
zão governamental que contava com a maioria no Conselho Federal (Bundesra.t), 

tendo entrado em vigor em janeiro de 1999. O novo governo, desse modo, sinalizou 
estar cumprindo promessas de campanha. A nova legislação derrubou mudanças 

estruturais de caráter neoliberal, introduzidas pelo governo anterior sob pressão de 
seu parceiro de coalizão, o partido de inclinação liberal (FDP) (Deppe, 2000). 

A legislação englobou três tipos de medidas: 1) delimitação de gastos: a lei 
I 

condicionou o aumento de despesas à evolução das receitas de contribuição e fixou 
tetos orçamentários para gastos em todos os setores de atenção; 2) redução do co

pagamento e das restrições de benefíci?s: foi reintroduzida a cobertura de próteses 
dentárias para nascidos após 1978, abolido o mecanismo referente ao aumento 
compulsório dos valores de co-pagamento no caso de elevação das taxas de contri
buição pelas Caixas, reduzidos os valores de co-pagamento para medicamentos 305 

e eliminado o co-pagamento para sessões de psicoterapia; 3) abolição de elemen
tos do seguro privado: a lei suspendeu a possibilidade de introdução de franquias, 

restituição de despesas e pagamento de bônus (Am Orde, 1999). 

De modo concomitante à provação da lei, iniciou-se a discussão para a 'Refor
ma 2000'. Estiveram em discussão medidas relativas à reorganização do sistema de 
atenção e à definição de telo orç.amentário para o GKV. Entre as propostas de mudan
ças no modelo assistencial, destacam-se o fortalecimento do papel dos clínicos ge
rais na coordenação da atenção e diversos estímulos à maior cooperação entre clíni

cos gerais e especialistas e à articulação entre os setores ambulatorial e hospitalar. 

No centro da agenda pública esteve o debate de um orçamento global ( Globalbudgel). 
Discutiu-se ainda reordenação do mercado farmacêutico, reformas na formação 
médica, melhor controle sobre as especialidades médicas (Am Orde, 1999). 

ao.s Valores reduzidos para 8, 9 e 10 DM, anteriormente elevados para 9, 11 e 13 DM, de acordo 
com o lamanho da embalagem. 
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Na discussão da nova reforma, enquanto a Central Sindical (DGB) e as 
Caixas posicionaram-se de modo favorável, formou-se forte resistência por parte 

dos empresários, indústria farmacêutica, hospitais, farmácias e especialmente por 
parte da corporação médica. 306 Esta mobilização manteve-se contínua durante 
toda a fase de elaboração da nova proposta governamental para a Reforma da 
Saúde 2000, cujas diretrizes foram apresentadas em março de 1999 e encaminha

das ao parlamento. 
Em novembro de 1999, o Conselho Federal (Bundesrat), no qual no entre

meio a coalizão governamental perdera a maioria, rejeitou o projeto de lei, tendo 
todos os 16 estados da Federação votado contra: os governos de oposição por 
críticas ao conteúdo da lei e os governos da coalizão social-democrata-verde por 

conta de questões formais de apresentação do texto. 
Após a derrota no Bundesra.t, nova versão da lei foi enviada ao parlamento, 

tendo sido elaborada legislação em separado a respeito de compensação financei

ra de estrutura de riscos para a Alemanha como um todo. Desse modo, a Lei da 
Reforma do GKV 2000 ( GKV- Gesundheitsrefonngesetz 2000) foi aprovada pela 

maioria no Parlamento (Bundestag), em 16 de dezembro de 1999. A Lei para 
Adaptação do Direito no Seguro Social de Doença, unificando a compensação 
financeira da estrutura de riscos até então separada para as regiões ocidental e 
oriental foi aprovada no Conselho Federal em 17 de dezembro com o apoio dos 
governos democrata-cristãos da região oriental; por conta dos importantes aportes 
financeiros, daí decorrentes para esta região. As leis aprovadas entraram em vigor 
em janeiro de 2000. 

A política de saúde da coalizão rosa/verde diferencia-se da conservadora
liberal, contudo, apresenta certa ambivalência. Por um lado, cria incentivos para 
uma atenção de melhor qualidade, mais voltada para a atenção integral dos paci

entes. Por outro lado, intensifica a contenção, estabelecendo controles de gastos 
para todos os setores (Deppe, 2000). 

A nova legislação reiterou o princípio de estabilização das taxas de contri
buição para a evolução das receitas do Seguro Social de Doença, condicionando-a 
ao ritmo de crescimento da massa salarial de contribuição, o que contradiz propo
sições social-democratas anteriores que defendiam acoplar a evolução das receitas 
à dinâmica de desenvolvimento da economia como um todo (PNB). A definição 
de um teto global (Globalbudget) com estas características garantiria uma evolu

ção de despesas do GKV pari passu ao crescimento da riqueza da nação, além de 
permitir realocar recursos entre os setores de atenção. O controle de evolução das 
receitas passou a ser feito de modo permanente por meio da definição de tetos 

máximos de gastos para cada um dos setores de atenção, mecanismo até então 

restrito a algumas áreas e por praz?s curtos. 

:J06 Os médicos das Caixas realizaram inclusive um dia de paralisação ainda em dezembro de 1998. 
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Embora não tenha oconido completa ruptura com a política de contenção 

levada a cabo até então, tendo-se reafirmado a necessidade de controle de gastos, 
a coalizão governamental rosa/verde, todavia, redirecionou o processo, centrando 
suas medidas em mudanças na organização da atenção, de modo a enfrentar pro

blemas da oferta e estrutura da atenção. 
Diversas inovações na organização da atenção, com o intuito de tomá-la 

mais efetiva, são introduzidas. Busca-se redirecionar a assistência no sentido de 
uma atenção integrada, voltada para os pacientes, 'na qual as ações preventivas 

adquirem maior relevância, paralela a incentivos ao exercício de uma medicina 

com base em evidências. A geração de redes integradas de atenção é incentivada e 

promove-se a articulação dos setores ambulatorial e hospitalar. A posição dos 
clínicos gerais no processo de atenção é fortalecida por meio de diversas medidas. 
No setor hospitalar, expande-se o sistema de pagamentos por procedimentos e 
regulamenta-se a contra-referência (Quadro 8). 

Com a política de saúde social-democrata/verdes, a posição das Caixas 

frente a prestadores e produtores de insumos é fortalecida. Altera-se a tradicional 

assimetria de poder caracterizada pela dominância dos prestadores; em particular 
os médicos. As Associações de Médicos das Caixas deixam de ter o monopólio na 
definição de toda e qualquer modalidade de atenção ambulatorial e os clínicos 
gerais (Hausarzt) passam a ter maior autonomia ao interior dessas associações. 
Na assistência farmacêutica, derivada da definição pela lei de uma 'lista positiva' 

para medicamentos, a posição das Caixas é reforçada frente à indústria farmacêu

tica, forte opositora deste tipo de medida. 
A competição ao interior do sistema é modificada. Com a possibilidade de 

organização de novos modelos assistenciais e contratos diferenciados com 
prestadores, estimula-se a competição pelo lado da oferta de serviços. Por sua vez, 
a competição entre as Caixas poderá aumentar em decorrência da possibilidade de 
opções dos contribuintes por redes de atenção diferenciadas. A situação financeira 

das Caixas da região oriental será melhorada por meió de transferências da região 

ocidental decorrentes da unificação progressiva (2001-2007) da compensação fi
nanceira da estrutura de riscos, até então separada entre as regiões ocidental e 
oriental. 307 Favorece-se a posição do seguro social, sendo reduzidas vantagens 
competitivas dos seguros privados e melhorada a proteção de beneficiários idosos 

do seguro privado. 

307 Estima-se transferências de até 5 bilhões de marcos para região oriental. 
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Quadro 9 - Lei da Reforma do Seguro SociaJ de Doença 2000 ( GKV-Gesundheitsref01mgesetz 2000 e Gesetz zur 
Rechtsangfeichung in der gesetz!ichen Krankenversicherung') - Principais Medidas 

Dimensões · Medidas Objetivos 

Financiamento Definição de tetos orçamentários por setor (ambulatorial, hospitala1; Estabilização das taxas de contribuição; 
reabilitação, assistência farmacêutica, outros métodos terapêuticos, Contenção de gastos; 
clínica de restabelecimento), crescimento de gastos acoplado a taxas 
médias - definidas em lei - de evolução das receitas de contribuição 
( massa salarial); 

RSA Unificação progressiva (2001-2007) da compensação financeira da es- Melhoria da situação financeira das Caixas da 
trutura de riscos - RSA - entre as regiões ocidental e oriental; região oriental; 

Assistência Elaboração de lista positiva de medicamentos; Melhoria qualidade das prescrições; utilização 
farmacêutica Criação de Instituto para Prescrições Medicamentosas; racional, redução de custos; 

Organização do Criação de redes integradas de atenção envolvendo prestadores Contenção de custos; aumento da com-
sistema de atenção ambulatoriais, hospitais e unidades de reabilitação (managcd ca1e); petição entre prestadores; atenção in te-

incentivo à utilizaçáo das redes pelos· segurados mediante bônus; grada ao paciente; 
experimentação de novos modelos de organização da atenção sem redução da assimetria de poder entre Caixas 
o consentimento prévio das Kvens; e prestadores (quebra de monopólio das 
Incentivos à Atençáo por clínico-geral (Hwsarzt): contra-referência Associações de Médicos das Caixas); for-
obrig2tória para o clínico geral; bônus para pacientes que se dispo- talecimento da posição do clínico geral 
nham a procurar outros prestadores somente quando encaminha- como coordenador da atenção ao paciente; 
dos pelo clínico; prioridade 'atenção primária'; 
Criação de Comissão de Clínicos Gerais ao interior das Associações Estímulo à criação de porta de entrada; 
de Médicos das Caixas (Kvcn); separaçáo da remuneração ambula-
torial distribuída por essas associações em geral e especializada; 

Credenciamentos Credenciamentos regulados por critérios de necessidade, segundo Racionalização da oferta; 
de médicos relação nº médicos/nº segurados; 

Controle de contas Redução de limiares de ultrapassagem de orçamentos (15% para 5%) Controle de gastos; 
ambulatoriais para auditoria das contas de consultórios e para devolução de rcmu-

neração a mais por parte dos médicos (25% para 15%); 



~ Quadro 9 - Lei da Reforma do Seguro Social de Doença 2000 - Principais Medidas (cont.) 

Dimensões Medidas Objetivos 

Atenção hospitalar Generalização do sistema de pagamento por procedimentos (DRG-Diagnosis Eficiência; controle de gastos; 
Related Groups); maior rigidez no controle de gastos; cat."ílogo de cirurgias 
ambulatoriais acordado entre Associações de Médicos e Hospitais; 

Prevenção Obrigatoriedade das Cah,as em prover medidas de prevenção primária e de Melhora do estado de saúde; reintrodução 
atuação nos locais de trabalho; ampliação de medidas de profilaxia da cá- de ações preventivas abolidas cm 1996; 
rie dentária; apoio a grupos de auto-ajuda; 

Qualidade das Obriga prestadores a garantir qualidade de resultados dos serviços prestados Garantia de qualidade; controle de 

ações e acompanhar desenvolvimento científico e tecnológico; prestadores; 
Comissão Federal de Médicos e Hospitais definirá critérios para garantia Promover 'medicina baseada cm evidências'; 
de qualidade; cria Comissão Federal de Hospit.,is responsável pela avaliação 
de novos métodos diagnósticos e terapêuticos e sua incorporação ao catá-
logo de ações GKV; cria Grupo de Trabalho para Promoção da Garantia 
de Qualidade da Atenção Médica com a participação das organizações de 
prestadores e seguros, e uma Comissão de Coordenação com a incumbência 
de elaborar protocolos para diagnóstico e tratamento de enfermidades; 

Reabilitação/ Kur Flexibilização dos tempos máximos de internação para prevenção e reabi- M~Ih_oria proteção crianças com doenças 
litação; Reconhecimento das medidas de treinamento e de educação de pa- cronicas; 
cientes como reabilit.,ção; Aumentos dos subsídios financeiros diários para Desonerar pacientes; 
crianças com doenças crônicas e elevação dos tempos de internação para 
prevenção para 4 a 6 semanas; inclusão dos gastos dos pacientes com co-
pagamento em reabilitação no limites de acometimento da renda familiar; 

Assistência Terapias de 'socialização' incluídas no catálogo; permissão para atenção am- Desospitalização de doentes mentais; 
psiquiátrica bulatorial cm hospitais psiquiátricos ou gerais; 

Regulação seguros Restrições para ingresso no GKV de beneficiá1ios idosos de seguros priva- Redução competição ptcdatória enu·e GKV e 

privados dos; restrições para elevação de prêmios de segurados com idade maior de seguros privados; ,melhoria da proteção de 
55 anos; fortalecimento da tarifa padrão do seguro privado; beneficiários idosos do seguro 1>rivado; 

Proteção pacientes/ Criação de unidades de aconselhamento e oricnt.1ção aos pacientes/consu- Redução da assimetria de infom1ações entre 
Consumidores midorcs para o conjunto das Caixas. pacienles e presladores. 
~ 

Fonte: Bundestag-Drucksache 14/2369 de 15.12.1999; Bundesral-Drucksache 732/99 e 733/99 de 16.12.1999. 



Em síntese, a Lei da Reforma do Seguro Social de Doença 2000 ( GKV
Gesundheitsreformgesetz 2000) fortaleceu a posição do GKV frente aos 
prestadores de serviços. A competição ao interior do sistema foi modificada. 

Ampliou-se a competição, não entre Caixas, como ocorrera nas etapas anteriores 
da reforma, mas sim entre prestadores, em particular, no setor ambulatorial por 
meio da criação de redes integradas de atenção e do fortalecimento da atuação de 
clínicos gerais no processo de atenção. A introdução destes incentivos à concorrên
cia pelo lado da oferta é paralela à difusão cada vez maior de mecanismos gerenciais 

advindos da experiência empresarial privada na gestão das Caixas provedoras de 
proteção social ao risco de adoecer. 

Diversas das medidas introduzidas com a Lei da Reforma do GKV 2000, 
como apontado acima, estão direcionadas a enfrentar parte dos principais proble
mas do sistema de atenção e têm alguma potencialidade para tal. Como apresen
tado nos capítulos referentes à descrição e análise do seguro social de doença e 
setores de atenção, os problemas identificados por diversos dos atores sociais no 
sistema de atenção dizem respeito: à ênfase nos aspectos curativos e em sua 

inadequação para resolver problemas crônico-degenerativos; ao papel secundário 
da prevenção e promoção da saúde; às ineficiências do sistema de atenção decor
rentes de estruturas inadequadas, bem como a estímulos equivocados e deficiênci
as na garantia de qualidade; falta de integração do sistema de atenção, em especial, 

a não articulação entre atenção ambulatorial e hospitalar; predominância da ofer
ta na definição da quantidade, preço e qualidade dos serviços - assimetria das 

relações de poder entre Caixas e prestadores, com dominância dos últimos, em 
particular, os médicos -; regulação insuficiente do setor farmacêutico, entre ou

tros. Embora o conjunto de medidas não dê conta de toda a abrangência destes 
problemas, as modalidades de intervenção selecionadas estão mais direcionadas 

aos problemas da atenção do que na terceira etapa, apresentando escopo mais 
amplo do que os objetivos estritos de contenção. 

O processo de contenção de gastos no Seguro Social de Doença encontra 
assim um novo equilíbrio, ponto mediano entre os princípios de subsidiariedade 
e solidariedade, possibilitado pela nova correlação de forças parlamentares na 
aprovação da lei. Contudo, somente a efetiva implementação das medidas aprova
das poderá sinalizar mudanças reais na política de saúde. 
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