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ARGENTINA: 

ALTERNATIVAS DE TRANSFORMAÇÃO 

NO SISTEMA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

SUSANA BELMARTINO 

N ão se pode desvincular a análise dos sistemas de saúde, con

siderados como concreção de opções políticas, dos processos de transfor

mação do Estado e redefinição de suas relações com os diferentes setores 

que constituem a Sociedade. O eixo conceituai dessa análise na atual 

conjuntura deveria integrar-se, portanto, ao desenvolvimento das novas 

modalidades de articulação entre Estado e Sociedade. 

Essa nova articulação é produto, fundamentalmente, da situação de 

crise enfrentada por nossas economias desde meados da década de 70 e 

das diferentes estratégias de readaptação das instituições econômicas e 

sociais diante do seu impacto. Mas, para começar a explicar o processo 

de transformações que afeta os serviços de saúde em nosso meio, não 

basta analisar a crise e as medidas tomadas para superá-la, já que a 

implantação de tais políticas não ocorre num vazio de poder. 

As mudanças ocorridas, basicamente em conseqüência do impacto da 

crise financeira e da problemática redefinição do papel do Estado, têm 

lugar no interior de um sistema de serviços que é portador de uma his

tória, de atores constituídos no decorrer dessa história e das relações de 

poder que os vinculam entre si e com a função, real ou aparente, de 

intermediação cumprida pelo aparelho estatal. 

Tais atores, e as relações mais ou menos pacíficas ou de conflito que 

os vinculam, operam sobre um conjunto de regras e recursos organizados 

institucionalmente e por isso mesmo pouco permeáveis a mudanças de 

magnitude. 

Ainda que possa haver algum outro elemento significativo, a análise das 

atuais políticas de saúde na Argentina deveria ser capaz de explicar a 

dinâmica complexa derivada da confluência entre processos de natureza 

distinta, que se desenvolvem com ritmos próprios e em cenários específicos. 



Um primeiro conjunto de processos sócio-históricos, cuja dramaticidade 

parece aumentar em vez de diminuir com o passar dos anos, e a sucessão 

de tentativas infrutíferas de superar suas condições ou moderar seu impac

to, relaciona-se à crise associada à queda do nível de investimentos que 

castiga as economias ocidentais desde meados da década de 70. Nessa 

conjuntura, particularmente agravada para os países da América Latina 

na década de 80, produz-se a articulação entre recessão da atividade 

econômica e necessidade de enfrentar os compromissos da dívida externa. 

Um segundo conjunto, ocupando lugar relevante não só no cenário 

político e social argentino como também no latino-americano, vincula-se 

às transformações colocadas como opções políticas inescusáveis para su

perar as condições de crise, e se expressa nas alternativas de reestrutu

ração do aparelho produtivo e reforma do Estado. 

A centralidade que essas questões alcançam no imaginário social não 

nos deve deixar esquecer que tanto a crise como as estratégias desenhadas 

para superá-la operam sobre uma sociedade altamente convulsionada por 

décadas de instabilidade econômica, fragmentação social e conflitos po

líticos. Delimita-se aqui, portanto, um terceiro conjunto de processos ao 

qual a análise não pode fugir. 

Neste complexo cenário diagnóstico, o setor saúde tem lugar especial, 

em que o impacto das condições macro não se produz de maneira direta, 

mas por mediações que nem sempre a função analítica consegue isolar 

com facilidade. 

O contexto macro 

No plano genérico que exige este tipo de apresentação, a delimitação 

do impacto da crise sobre a sociedade argentina assemelha-se aos diag

nósticos generalizados para a América Latina: queda acentuada dos ní

veis de produção, aceleração dos processos inflacionários, drástica redu

ção da atividade econômica, desemprego. O endividamento externo e a 

necessidade de gerar crescentes superávits na balança comercial articu

lam-se a novas formas de dependência comercial, financeira e tecnológi

ca, produzindo ao mesmo tempo conseqüências sociais de crescente ex

clusão: pauperização de parte dos setores médios e extensão alarmante 

das condições de probreza extrema. 

Em política econômica, também aqui, como em outros cenários latino-

americanos, a palavra de ordem é ajuste. Ajuste do aparelho produtivo às 

condições do mercado mundial, ajuste do sistema financeiro aos níveis de 

produção, ajuste do gasto estatal em função de recursos genuínos e meca

nismos de arrecadação. Todavia, as modalidades e alcances do ajuste não 



estão predeterminados, e, embora incontornáveis, os custos sociais são 

matéria de discussão e negociação entre os atores sociais e políticos mais 

significativos. 

Esta dimensão política atribuída aos processos de reconversão econô

mica e ajuste fiscal permite apreender as condições conflitivas em que 

ocorre a recuperação das instituições democráticas. Torna-se contradi

tório aspirar a maior abertura democratizadora das instituições políticas 

quando tal abertura é pensada em virtude dos custos sociais do processo 

de reconversão. A igualmente indispensável modernização do Estado con

tribui para reforçar os aspectos socialmente excludentes da política eco

nômica, ao adotar como instrumentos prioritários a redução de seu pes

soal e maior eficiência dos seus aparelhos. 

As décadas de crise vêm sendo também cenário de processos de trans

formação. Além de ser discutido em termos relativamente abstratos, o 

novo modelo de sociedade que se firmará no futuro está sendo gerado 

em múltiplos espaços: o aparelho produtivo, as vinculações com o comér

cio internacional, as instituições políticas, as organizações sociais, o apa

relho estatal, a cultura, as representações individuais e coletivas. 

Um estudo recente assinala o conjunto de mudanças ocorridas nos 

últimos quinze anos e que se podem reconhecer tanto na constituição do 

aparelho produtivo quanto nas formas de organização social e institucio

nal, com um nível de aprofundamento que implica transformações signifi

cativas nas características que marcaram o país nas décadas anteriores 1. 

As transformações vincular-se-iam tanto aos aspectos microeconômicos 

relacionados à escala operativa e à organização do trabalho no setor 

industrial quanto às questões macroeconômicas ligadas ao regime regu¬ 

latório global e ao comportamento das instituições econômicas e sociais. 

A afirmação de novos grupos econômicos e financeiros de capital local, 

o desenvolvimento de áreas industriais intensivas no uso de recursos na

turais, a redefinição das modalidades de inserção no comércio interna

cional, em especial no que se refere ao perfil das exportações, constitui

riam os aspectos mais evidentes da nova dinâmica introduzida na 

atividade econômica. A isso se acrescentariam mudanças importantes no 

mercado de trabalho, na atividade sindical e na produção de certos ser

viços públicos, em função das novas estratégias de desregulação, priva

tização e abertura da economia colocadas em ação a partir de 1976. 

O modelo de acumulação transformou-se, acentuando os traços con

centradores e excludentes que caracterizaram também a etapa anterior 

de desenvolvimento com base nas atividades de substituição de importa

ções. As conseqüências sociais desse processo de reestruturação da eco

nomia não foram compensadas pela atividade social do Estado, que tem 

sido severamente recortada. 



Em virtude do déficit fiscal crônico com o qual a economia argentina 

opera desde meados dos anos 70, e das dificuldades existentes não só para 

reformular o sistema tributário mas até para tratar de aspectos instrumen

tais — como o controle da evasão — que poderiam ter aprimorado a 

captação de recursos, os governos optaram por abandonar seus compro

missos no tocante aos bens sociais e permitiram a deterioração crescente 

da proteção outorgada aos setores mais fracos da sociedade, aqueles com 

pouco poder de negociação e escassa representação no sistema político 2. 

O claro retrocesso da atividade do Estado como provedor de bens 

públicos, como educação ou saúde, tampouco foi compensado pelo incre

mento na eficácia de sua função reguladora, que se orientou a atenuar 

condições de iniqüidade acentuadas pela privatização crescente de tais 

atividades. 

Por causa da tradicional fragmentação da área das políticas sociais 

toma-se impossível fazer um diagnóstico generalizado. Foi muito distinto, 

por exemplo, o desenvolvimento da atividade estatal em educação, saúde, 

assistência social ou habitação, e distintos foram também os níveis de 

eficiência operativa, eficácia e eqüidade na alocação e operação de recur

sos, não só comparativamente para essas grandes áreas como no interior 

de cada uma delas, em virtude da multiplicidade de jurisdições, das difi

culdades de coordenação e da diferente incidência de atividades de regula

ção e controle. 

De todas as maneiras, a análise das diferentes áreas da atividade social 

do Estado reconhece um aumento significativo das condições críticas e uma 

deterioração crescente da capacidade de gestão, produzindo-se evidente 

queda da qualidade e da cobertura das prestações de serviços de que é 

encarregado. 

O gasto em saúde 

De acordo com as determinações da Constituição, a organização dos 

serviços de saúde seria competência das províncias. Mesmo assim, já nas 

primeiras décadas do século X X instalou-se no setor uma tendência cen

tralizadora, parcialmente justificada pelas dificuldades que as províncias 

de menores recursos enfrentavam para levar a cabo tarefas de controle 

de epidemias que podiam afetar o bem-estar das demais. 

Essa tendência centralizadora consolidou-se, na década de 40, com 

o governo peronista, que incentivou o desenvolvimento da capacidade 

instalada pública com controle centralizado por parte do Ministério da 

Saúde. Também foi centralizada a gestão de outra instituição com in

gerência na ampliação do sistema de serviços: a Fundação María Eva 



Duarte de Perón, com recursos no mínimo equivalentes aos administra

dos pelo ministerio. 

Esse tipo de gestão centralizada e a pauta dominante na construção de 

hospitais, caracterizada pelas grandes dimensões e a estrutura uniforme 

destes, de difícil adaptação às realidades e necessidades locais, foram o 

foco das principais críticas feitas ao sistema de serviços depois da queda 

do peronismo. Era uma época em que o déficit fiscal já surgia como ameaça 

à estabilidade e ao crescimento econômico, época dos primeiros acordos 

com o Fundo Monetário Internacional — circunstâncias que seguramente 

também pesaram na decisão de transferir serviços para as províncias. 

Baseada em razões de ordem técnica, essa transferência tornou-se confli¬ 

tuosa, contudo, quando muitas províncias recusaram a responsabilidade 

por serviços que seus orçamentos não tinham condições de sustentar. 

A política de transferências foi, por conseguinte, vacilante e errática 

entre os últimos anos da década de 50 e a segunda metade da década de 

70. Entre 1977 e 1979 decidiu-se passar à jurisdição das províncias as 

unidades hospitalares que ainda continuavam sob administração central, 

processo que culminou recentemente com a transferência, aos respectivos 

municípios, dos hospitais nacionais localizados na Capital Federal. 

Em conseqüência dessa política descentralizadora, as províncias assu

miram papel relevante dentro do setor saúde: segundo a última informação 

disponível — correspondente ao ano de 1988 — elas realizam com seus 

recursos, mais os transferidos pelo governo central, 84% do gasto público 

setorial3. 

As contribuições do tesouro nacional às províncias caracterizaram-se, 

entre 1980 e 1983, pelo apoio destinado a programas específicos e ao 

controle das respectivas atividades. A partir de 1984, embora continuasse 

a existir uma lista de programas e dos montantes alocados a cada um 

deles, cessou o controle das contas, de maneira que as províncias admi

nistram os subsídios conforme as próprias prioridades de alocação. Uma 

avaliação relativamente recente atribui ao desenvolvimento escassamente 

planejado das relações nação/províncias a responsabilidade pela perma

nência das condições de escassa eficiência operativa na alocação do gasto: 

superposição nas prestações, baixa coordenação na regulação e nas fis

calizações, baixo cumprimento de normas e pautas de credenciamento 4 . 

O gasto em saúde do setor público se realiza por meio de uma rede 

de estabelecimentos de dimensões sobre as quais não há informação 

atualizada. Para 1980, informava-se que havia cerca de 5.123 estabe

lecimentos, dos quais 1.334 dispunham de instalações para internação, 

com um total de 94.883 leitos, representando 6 2 % do total da capaci

dade instalada em leitos do setor. A mesma porcentagem chegava a 7 3 % 

em 1969, o que reflete o retrocesso — relativo e absoluto, já que nessa 



data contavam-se 97.688 leitos públicos — da importância do subsetor 

no conjunto. 

Esse retrocesso em relação ao setor privado evidencia-se ainda mais 

caso se leve em consideração a disponibilidade de tecnologia, especial

mente equipamentos de média e alta complexidade, que se concentrou 

nas últimas décadas nas instalações do subsetor privado. Nestas estavam 

instalados, em 1980, cerca de 75% dos ecógrafos disponíveis, pouco mais 

de 70% dos equipamentos de rim artificial, 68% das instalações de câ

mara gama e 94% dos tomógrafos, para citar apenas alguns exemplos 5. 

As cifras mais eloqüentes para diferenciar a dinâmica operativa inter¬ 

setorial relacionam-se às altas hospitalares. Dispondo de pouco mais de 

60% da capacidade instalada, o setor público é responsável por 49% do 

total de altas (de maneira nenhuma isso se pode atribuir diretamente à 

ineficiência, considerando-se que o setor assume os casos crônicos e so

ciais), cabendo ao subsetor privado 4 5 % delas, com apenas 3 1 % da capa

cidade instalada. As instituições da seguridade social com instalações pró

prias dispõem de 5% do recurso leito e são responsáveis por 5,5% das altas 

do setor 6. 

Este panorama, que se poderia considerar estrutural e usa o indicador 

alta hospitalar para medir a disponibilidade de recursos e sua utilização, 

torna-se mais complexo e se enriquece caso se acrescente a informação 

disponível sobre a distribuição do gasto. 

A estimativa do gasto total em saúde constituiu nos últimos anos um 

desafio para diferentes estudiosos, dado o caráter fragmentário da in

formação disponível e as dificuldades de compatibilizá-la. Um dos últimos 

trabalhos sobre o tema procura compatibilizar as conclusões de esforços 

anteriores. Os resultados são apresentados na Tabela 1. 



Essas cifras, apesar do esforço para conseguir um diagnóstico preciso, 

e pressupondo a objetividade na sua utilização, mostram apenas uma 

das facetas do desenvolvimento do sistema, adequada a uma discussão 

técnico-administrativa, porém insuficiente para uma avaliação que se 

pretenda política. Para tal, como assinalamos no princípio, pode ser mais 

ilustrativa uma história dos atores presentes no interior do setor e do 

conjunto de relações que se foram articulando ao longo dos anos de con

solidação deste particular modelo organizativo dos serviços de saúde. 

Embora se deva comparar as cifras com cautela, em razão da falta 

de homogeneidade nas fontes do dado, é possível conferir-lhes um valor 

ilustrativo com o propósito de estimar tendências. Nesse sentido, a dis

tribuição de 1970 reflete o momento anterior à generalização do sistema 

de cobertura por parte da seguridade social (as obras sociais) e a con

seqüente relevância do gasto direto por parte do consumidor. A maior 

incidência da cobertura pelo referido sistema registra-se em 1980, com 

o retrocesso significativo do gasto do consumidor e maiores despesas no 

setor. As cifras de 1985 e 1986 apontariam a inflexão da tendência à 

redução do indicador de gasto direto, produto da crise das obras sociais. 

As conseqüências dessa crise foram, em primeiro lugar, o aumento dos 

co-seguros, em segundo a introdução do pagamento adicional exigido pe

los médicos no momento de efetivar a prestação do serviço — o plus — 

e, por último, de maneira sem dúvida muito mediatizada, a ampliação 

da população coberta por seguros privados. 

O gasto público decresceu em valores nominais, como porcentagem 

do gasto total e do PIB, entre 1980 e 1986. A distribuição aparece na 

Tabela 2. 



A potencialidade explicativa da história 

Confiando na potencialidade explicativa inerente à reconstrução his

tórica de processos sócio-políticos, procuramos, em diferentes trabalhos, 

introduzir um enfoque de atores na análise da evolução do setor. Con

sideramos a perspectiva de cada um dos grupos com protagonismo em 

sua dinâmica política como produto de sua inserção no setor e das ex

periências que dela resultam, e abordamos o conjunto de relações arti

culadas em seu interior como constituídas numa dinâmica a médio prazo, 

cujo início localizamos, em princípio, em torno da década de 20 8 . 

Razões de espaço obrigam-nos a deixar de lado o desenvolvimento das 

hipóteses explicativas que elaboramos durante a tarefa de investigação. 

Podemos assinalar, contudo, que nosso diagnóstico relativo à conforma

ção das relações de poder no interior do setor saúde inclui uma associa

ção muito direta com as características particulares do sistema político 

argentino, tal como este se constituiu nos anos de afirmação do projeto 

peronista e nas primeiras décadas posteriores ao seu declínio. 

Como já assinalamos em outro lugar, o projeto peronista propõe uma 

revolução: a construção de um Estado com capacidade de modelar a 

sociedade, assegurando o império de determinados valores que garantem 

o crescimento com justiça social. Na área das políticas sociais, essa in

tervenção modeladora, esse tentativa ambiciosa de construção da socie

dade pelo poder político, baseia-se em fundamentos doutrinários e pos

tulados técnico-organizativos elaborados em nível internacional pelo 

menos desde a primeira pós-guerra. Essa experiência e alguns resultados 

já perceptíveis conferem legitimidade à idéia de construção do social com 

o auxílio instrumental do técnico, tendo como base uma orientação po

lítica: pôr fim à antiga ordem e seus privilégios e criar uma nova ordem 

com base na generalização do bem-estar 9. 

A promessa de eficácia baseada na unidade racionalizadora da ativida

de estatal dilui-se logo, contudo, diante da dinâmica mais especificamente 

política de afirmação do poder peronista. O aparelho estatal não é locus 

privilegiado de vontade dotada de unidade, coerência e potencialidade 

operativa, nem sede exclusiva do poder. A sociedade a construir ex novo 

se reorganizará com base na convocação de forças heterogêneas, que 

aceitam a arbitragem do Estado para dirimir conflitos, lutas por distribui

ção de recursos e competição por clientelas e áreas de atividade. As novas 

e velhas forças que se pretende integrar carregam o lastro da experiência 

passada, suas insatisfações, reivindicações e demandas. 

As decisões aconselhadas por um saber técnico pretensamente neutro, 

bem como as lutas políticas pelo poder — que definem ao mesmo tempo 



os limites e as potencialidades da intervenção no setor — convergem 

numa dinâmica que interpretamos como inter-relação conflituosa entre 

definições técnicas e exigências políticas. Esta modalidade específica de 

explicitação do conflito, que a longo prazo mostrará conseqüências pa¬ 

ralisadoras para a pretensão reguladora do Estado, manifesta-se funda

mentalmente em duas esferas: a luta interna nos aparelhos do Estado, 

para ocupar espaços, justificar recursos e recompor clientelas, e os es

paços de negociação entre esses mesmos aparelhos e as instituições da 

sociedade que constituem seu âmbito específico de intervenção. 

Essa dinâmica, caracterizada como inter-relação conflituosa entre de

finições técnicas e exigências políticas, tem conseqüências institucionais 

de peso no interior do setor saúde. Associa-se a ela, sem dúvida, a frag

mentação de funções e a superposição de instituições que constituem li

mite seguro à eficácia e à eficiência associadas à intervenção. 0 primeiro 

e mais notório sinal da impossibilidade política de construir uma unidade 

de comando efetiva é o desmembramento de funções da originária Direc

ción Nacional de Atención Médica y Asistencia Social, quando o impacto 

político das atividades assistenciais reivindica sua instalação na área que 

se constituirá em pedra angular da construção política do projeto pero

nista: o Ministério do Trabalho. De significado ainda maior, o impulso 

expansivo dos serviços de saúde que, paralelamente à tarefa do respectivo 

ministério, ficam a cargo da Fundação María Eva Duarte de Perón, im

põe um severo limite à organização do setor sob comando unificado do 

Ministro Carrillo (1946-52). 

No campo da seguridade social localiza-se outra manifestação, de con

seqüências sentidas a médio e longo prazo, dessa mesma inter-relação 

conflituosa entre definições técnicas e exigências políticas. Enquanto in

telectuais, políticos e funcionários continuam a discutir modalidades ope

rativas para um futuro regime de Seguro, sem chegar a acordo sobre sua 

viabilidade presente ou futura, seu caráter integral ou parcial, a relativa 

centralização/descentralização de sua estrutura administrativa etc., a di

nâmica política conduz progressivamente à consolidação de um primeiro 

conjunto de instituições que mais tarde se integrariam sob a demominação 

genérica de obra social. As primeiras Direcciones Generales assumirão 

de forma fragmentária e relativamente heterogênea as funções atribuídas 

a esse hipotético sistema de seguro, objeto de discussões e reformulações 

no decorrer dos cinqüenta anos seguintes. 

0 reconhecimento parcial e fragmentário do direito à cobertura de 

saúde resultante da concessão quase discricionária dos seus benefícios 

aos setores mais bem organizados da classe trabalhadora implicará a in

trodução de elementos altamente diferenciadores numa condição que se 

define como direito universal. 



Se no momento de maior ênfase distributiva do regime peronista essas 

diferenças colocam-se como transitórias, projetando-se para algum mo

mento no futuro próximo a concessão de benefícios generalizados, com 

a crise da balança de pagamentos de 1949 e a mudança da ênfase na 

dinâmica entre acumulação e distribuição que é uma de suas conseqüên

cias a médio prazo, a idéia de cobertura universal converte-se em mera 

expressão de desejos, aspiração sem prazo para cumprir-se ou, pior ain

da, possível ameaça aos setores com direitos adquiridos que se entrin

cheiram atrás dos benefícios recebidos e percebem como nivelação por 

baixo qualquer proposta de dar projeção nacional aos vínculos solidários 

consolidados na esfera de associação profissional ou sindical. 

Pode-se afirmar que tanto as debilidades do setor quanto sua força 

originam-se da forma específica de vínculo entre Estado e Sociedade que 

o peronismo tentou acionar. Desprezando, relegando a segundo plano ou 

manipulando as instituições representativas da vontade geral, o peronis

mo constrói um regime de tipo corporativo altamente controlado pela 

cúpula. A relação entre aparato estatal e instituições intermediárias se 

articula num jogo de benefícios e concessões recíprocas, com forte con

trole vertical baseado na singular capacidade do presidente de mobilizar 

recursos e adesões à sua política. Nessa dinâmica, o prometido Estado 

de Bem-Estar constitui-se tão-somente como Estado de Compromisso. 

Quando essa estrutura vertical desmorona, as instituições que compu

nham uma pirâmide relativamente ordenada ficam liberadas de vínculos 

e responsabilidades, conservando e às vezes aumentando a cota de poder 

delegado que haviam conseguido acumular. 0 corporativismo estatal, re

lativamente eficaz na consecução de objetivos sociais para uma massa de 

trabalhadores que obteve conquistas inimagináveis quinze anos antes, 

transforma-se num regime marcado pela instabilidade dos acordos e a 

contínua negociação em torno de concessões que paulatinamente deixam 

de funcionar como benefícios e começam a parecer prebendas. O Estado 

de Compromisso começa a ser sacudido por uma permanente crise de 

hegemonia. 

Um segundo nomento de intervenção estatal no sistema de serviços de 

saúde situa-se na conjuntura crítica da história argentina assinalada pelo 

fracasso político do projeto Onganía (1966-70) e sua substituição pela 

política de acordos protagonizada pelo General Lanusse (1970-73). 

O onganismo produz uma formulação extremamente ambiciosa de suas 

políticas sociais, evidenciada na criação de um Ministério de Bem-Estar 

Social que incluía, entre outras, a Secretaria de Saúde, a cargo de Eze¬ 

quiel Holmberg (1966-70). Este, apoiado por um grupo de sanitaristas 

de certo prestígio, tenta lançar um programa de reorganização das ins

tituições do setor, conforme as pautas técnico-organizativas elaboradas 



por organismos internacionais como a OPAS/OMS, que parecem ter des

frutado de ampla aceitação nos meios sanitaristas locais. 

Esse programa, de orientação técnico-modernizante, não podia deixar 

de considerar a situação potencialmente explosiva em que se encontrava 

o financiamento da atenção médica para importantes grupos de traba

lhadores, a cargo de um conjunto heterogêneo de obras sociais e mutua

lidades, com regimes extremamente variados de prestação de serviços, 

só em parte oferecidos por intermédio de serviços próprios e crescente

mente contratados ao setor privado, com intermediação das organizações 

profissionais. 

A contratação de serviços dos órgãos associativos médicos, que come

çara a generalizar-se em meados da década de 50, foi altamente conotada 

por uma estratégia decidida do setor profissional para constituir verda

deiro oligopólio da oferta de serviços. Embora estas condições de hege

monia da oferta na negociação dos contratos se circunscrevessem a de

terminadas áreas, havia reconhecimento generalizado de que o sistema 

de pagamento por ato médico — ao qual se viram obrigadas a aderir 

instituições em número crescente — dificultava seriamente a viabilidade 

financeira dos integrantes mais fracos do sistema. 

A intervenção da secretaria de Estado era duplamente previsível. Pelo 

imperativo tecnocrático, para introduzir racionalidade num sistema ca

racterizado pela multiplicidade de instituições e lógicas organizativas, a 

dispersão de beneficiários, a concessão arbitrária de benefícios, a aloca

ção ineficiente de recursos e o impacto, certamente débil, nas condições 

de saúde/enfermidade que supostamente devia resguardar. E pelo impe

rativo político, para cooptar as organizações populares e contrabalançar 

a evidente hegemonia do setor profissional privado no controle da oferta 

de serviços, que ameaçava colocar em perigo a própria continuidade do 

sistema. 

De acordo com os parâmetros do modelo de planejamento que se afir

ma como hegemônico na década, a secretaria dirigida por Holmberg rea

liza diagnóstico de tais instituições e decide uma estratégia baseada na 

intervenção reguladora do Estado sobre esse conjunto que se caracteriza, 

em termos decididamente negativos, como uma estrutura heterogênea com 

desenvolvimento inorgânico. 

A idéia que prevalece nos círculos da Secretaria de Saúde Pública é 

culminar o processo de reorganização com a definição de um ordenamen

to financeiro e administrativo uniforme, agrupando as diferentes insti

tuições numa entidade única organizada em cada província e na Capital 

Federal, e garantindo aos seus beneficiários a prestação uniforme de ser

viços, orientando prioritariamente os recursos à cobertura de atenção 

médica. 



As primeiras medidas, destinadas a facilitar o saneamento financeiro 

das obras sociais e das mutualidades, destinam-se a regular o custo dos 

serviços contratados ao setor privado, propondo a fixação de tarifas e 

pautas uniformes de contratação em nível nacional e estabelecendo nor

mas administrativas de cumprimento obrigatório. 

A iniciativa conta num primeiro momento com a adesão das obras 

sociais e das mutualidades, indubitavelmente favorecidas pela sanção de 

leis que primeiro estabelecem o congelamento e, a seguir, a homogenei

zação nacional das tarifas aplicadas às prestações de serviços de atenção 

médica. Não obstante, quando se trata de avançar na regulação das pau

tas administrativas utilizadas nas próprias instituições e constituir grupos 

de trabalho para propor contratos padronizados, nomenclaturas e taxas 

uniformes, a reticência ante o avanço estatal manifesta-se de maneira 

praticamente generalizada. As condições da negociação transformam-se 

de maneira abrupta quando a Confederação Geral do Trabalho — CGT 

assume a representação dos interesses dessas entidades. 

Um prolongado e às vezes acirrado conflito confronta as instituições 

do setor entre 1968 e 1972. A Confederação Médica, órgão representativo 

da categoria, a Confederação de Clínicas e Sanatórios — que aglutina 

as instituições com serviços de internação — , a CGT e as diferentes se

cretarias dos Ministérios do Bem-Estar Social e do Trabalho envolvem-se 

numa complexa rede de negociação e confronto que culmina com a ins

titucionalização do sistema de obras sociais pela Lei 18.610/70 e o projeto 

de afirmação do protagonismo do Estado na regulação dos contratos en

tre prestadores de serviços e entidades financiadoras, que se concretiza 

nas disposições da Lei 19.710/71. 

A intervenção do Estado, orientada pela necessidade de ordenamento 

e homogeneização de um sistema caracterizado por condições de frag

mentação e heterogeneidade e, portanto, portador de ineficiência e ini

qüidade na prestação dos serviços sociais colocados sob sua cobertura, 

fracassa na maioria dos objetivos que se propõe. 

Embora consiga apoiar a potencialidade negociadora das obras sociais, 

reforçada pela representação concedida à central operária, não consegue 

impedir a concreção do oligopólio na oferta de serviços em mãos das 

corporações profissionais. 

Tanto o organismo que aglutina os profissionais, a Confederação Mé

dica da Republica Argentina — COMRA — quanto o que reúne as ins

tituições privadas de internação, a Confederação de Clínicas, Sanatórios 

e Hospitais Privados — CONFECLISA — se vêem obrigados a aceitar 

um sistema de acordo sobre honorários entre as partes interessadas, com 

a arbitragem do Estado para os casos em que é impossível a resolução 

por consenso, situação excepcional que a emergência do autoritarismo 



transformará em regra. Mas conseguem, ao mesmo tempo, limitar suas 

concessões a essa esfera. O sistema de contratos generaliza-se, com base 

na livre escolha e no pagamento por ato médico, com apoio dos recursos 

técnico-organizativos que a profissão desenvolvera na década anterior: 

nomenclatura, contratos padronizados, normas de credenciamento e sis

temas administrativos. 

De ambos os imperativos que identificamos como fundamentação da 

intervenção estatal, o técnico-organizativo e o político, o segundo acaba 

por predominar e o sistema de serviços converte-se em objeto de nego

ciação com o sindicalismo. 0 resoluto apoio estatal que abre espaço para 

a presença da CGT na negociação relativa ao setor enfraquece a prévia 

hegemonia das corporações profissionais, porém não a substitui pela in

tervenção ordenadora de uma instância técnico-política. Superadas as 

agitações provocadas pelo confronto para definir a posição relativa de 

cada um dos protagonistas na distribuição de poder dentro do setor, a 

prosperidade que facilita a afirmação dessa modalidade de relação inte

rinstitucional apóia, na década seguinte, a consolidação de um modelo 

de organização do sistema baseado no que poderíamos qualificar resu

midamente de pacto corporativo. 

Se as bases históricas do sistema de serviços assentam-se sobre a pe

culiar relação Estado/sociedade articulada pelo primeiro peronismo, a 

queda deste e o regime excludente imposto pelas forças políticas e sociais 

opositoras são responsáveis pela instauração no país da instabilidade po

lítica, que acaba por configurar uma relação de dependência entre as 

bases de organização e financiamento dos serviços de atenção médica e 

as características do sistema político. 

Nas duas décadas seguintes, fracassarão todas as tentativas de reor

ganizar o sistema de obras sociais, quer sejam motivadas por boas in

tenções, quer sejam amparadas pelo pretexto de introduzir maior racio

nalidade, eficiência e eqüidade na sua dinâmica. A proposta do 

peronismo em 1973, destinada a constituir um Sistema Integrado de Ser

viços de Saúde, a posterior estratégia elaborada pelas Forças Armadas 

sob a ditadura militar e expressa na sanção da Lei 22.269, que não pôde 

ser aplicada, e o projeto de Seguro de Saúde respaldado pela adminis

tração alfonsinista, constituem exemplos reiterados da resistência do sis

tema ante a pretensão reguladora do aparelho estatal. 

Conseqüências para a organização do sistema de obras sociais 

0 conjunto de obras sociais, pouco mais de trezentas instituições, dis

tingue-se segundo seu regime jurídico em Obras Sociais Nacionais, regu¬ 



ladas pela Administração Nacional do Seguro de Saúde (ANSSAL), Obras 

Sociais Provinciais, agrupadas no Conselho de Obras e Serviços Sociais 

Provinciais da República Argentina (COSSPRA), Obras Sociais das Uni

versidades Nacionais e Obras Sociais das Forças Armadas e de Seguran

ça, estas duas últimas categorias com regimes jurídicos específicos. Para 

mostrar a heterogeneidade dessas instituições em relação ao número de 

beneficiários e mecanismos de agrupamento, basta incorporar à análise 

a distribuição da população sob a jurisdição da ANSSAL (Tabela 3) . 

A informação, relativa apenas às instituições que integram a ANSSAL, 

não inclui os mais de quatro milhões de beneficiários das Obras Sociais 

Provinciais e Municipais, e aproximadamente um milhão correspondente 

às instituições das Forças Armadas e de Segurança. 

Apesar de sua natureza muito genérica, os dados expostos expressam 

com bastante clareza a dispersão enorme dos beneficiários do sistema e a 

grande heterogeneidade das obras sociais consideradas segundo a impor

tância numérica da população coberta. Mostram também as diferenças 

existentes nos critérios de agrupamento dos beneficiários e a correspon

dente efetivação da solidariedade grupai: em alguns casos por ramo de 

atividade, em outros por jurisdição administrativa ou abrangência regio

nal, cabendo o último nível de fragmentação às obras sociais por empresa. 

A heterogeneidade e a complexidade do conjunto não se limitam, to

davia, às diversas administrações e à diferente magnitude de população 

coberta. Há também diferenças consideráveis de recursos por beneficiá

rio e orientação das políticas de gasto. 

A grande disparidade na disposição de recursos por beneficiário foi 



uma constante histórica que se explicitou numa diferenciação de aceita

ção geral entre obras sociais ricas e obras sociais pobres. As dificuldades 

de obter informações relativas ao conjunto das instituições impedem com

parações globais sobre a atual diferenciação entre ambas as categorias, 

porém os dados parciais podem ser bastante ilustrativos. 

Um estudo de 1984, abrangendo onze institutos de administração mista, 

mostrava uma distribuição de rendimentos por beneficiário que alcançava 

24,53 pesos para os bancários e apenas chegava a 3,19 pesos para os 

trabalhadores rurais 1 0. Outro artigo, baseado em informação fornecida 

pelo Instituto Nacional de Obras Sociais para 1985, estratifica as obras 

sociais em cinco níveis, segundo a renda per capita. No primeiro nível os 

valores ficam entre $18,61 e $63,83; no quinto, entre $199,53 e $244,75 1 1 . 

Fornece-se informação mais recente no informe apresentado pela 

Fundação de Investigações Econômicas Latino-Americana à 7. a Conven

ção da Associação de Bancos Argentinos (ADEBA). Numa amostra de 

24 entidades, a faixa de renda por beneficiário distribui-se entre dois 

pólos: em 1990, o pessoal de seguros contava com 560 dólares por be

neficiário/ano, ao passo que os trabalhadores da atividade açucareira 

de Tucumán só dispunham de 12,7 dólares por beneficiário/ano 1 2. 

A atividade reguladora do Instituto Nacional de Obras Sociais (INOS), 

criado pela Lei n.° 18.610/70, deveria ter o propósito de remediar par

cialmente essa relativa iniqüidade que constituía uma característica his

tórica do sistema. Essa lei normativa concedia ao INOS atribuições para 

promover a coordenação e a integração das obras sociais, orientar a dis

tribuição de seus recursos entre os diferentes prestações sociais, aprovar 

tarifas, realizar o controle contábil das diferentes atividades e dispor dos 

recursos correspondentes ao Fundo de Redistribuição. 

Sustentado por recursos provenientes do sistema, esse fundo destina

va-se a aumentar ou aprimorar a capacidade instalada própria dessas 

instituições e a dar assistência financeira às obras sociais que, por cir

cunstâncias especiais, a requeressem. 

O manejo do Fundo de Redistribuição podia, assim, ampliar a soli

dariedade interna do sistema, canalizando seus recursos para as obras 

sociais com menores recursos por beneficiário. 

Dois trabalhos parciais podem ser úteis para a formulação de um esboço 

de balanço no tocante ao cumprimento dessa função redistribuidora a 

cargo do INOS. O primeiro mostra a dinâmica de subsídios às obras sociais 

durante dois anos do governo do Presidente Alfonsín. Naquele momento, 

como é bastante usual na atividade dos técnicos inseridos no aparelho 

estatal, se dá um passo muito positivo com o propósito de aumentar a 

eqüidade do sistema, posteriormente desvirtuado pela dinâmica político-

corporativa própria da relação obras sociais/INOS. 



Vamos procurar determinar os fatos que justificam o argumento: em 

1985, conforme a Resolução 824 do mesmo ano, o INOS elabora uma 

relação das obras sociais que apresentavam um volume de rendas inferior 

à média geral, em razão da remuneração média do ramo de atividade 

que cobrem. Dito de maneira mais simples: uma relação das instituições 

que caracterizamos como obras sociais pobres. 

Trata-se de 82 obras sociais que supostamente deveriam ter recebido 

apoio financeiro prioritário por intermédio dos recursos do Fundo de 

Redistribuição. 

Qual foi a política posta em prática? Entre 19 de outubro de 1984 e 

31 de outubro de 1985, trinta obras sociais incluídas na Resolução 824 

e sua complementar 1.162/85 receberam 43 ,41% do total de subsídios 

distribuídos pelo INOS; as restantes 52 obras sociais não receberam sub

sídios. Entre novembro de 1985 e dezembro de 1986, 36 obras sociais 

incluídas nas mencionadas resoluções receberam 43,14% dos subsídios 

distribuídos. Para onde se canalizaram os recursos? Em primeiro lugar, 

o sindicato metalúrgico, referencial histórico do poder político alcançado 

pelo sindicalismo peronista, absorveu por intermédio de suas obras so

ciais — destinadas ao pessoal e aos supervisores da indústria metalúrgica 

— 29,73% dos subsídios concedidos e 19,33% dos empréstimos (27,5% 

do total de recursos do INOS destinados a instituições com população 

financiada). Outros quatro grandes sindicatos receberam 17,06% do total 

dos empréstimos; e canalizou-se por intermédio da obra social para a 

atividade rural (ISSARA) o financiamento dos programas de apoio aos 

municípios inundados 1 3 . 

Uma segunda fonte de informação é o informe realizado pela FIEL para 

a Associação de Bancos Argentinos, utilizando informação correspondente 

a 1990. Em seu texto recorda-se a disposição da Lei 23.660, pela qual 70% 

dos recursos do Fundo de Redistribuição se devem distribuir entre as 

entidades com menor renda por beneficiário, cláusula que indubitavelmen

te se inscreve na lógica redistributiva das Resoluções 824 e 1.162/85. A 

informação apresentada é excessivamente complexa para ser reproduzida 

neste espaço, mas as conclusões acerca da dinâmica operativa do fundo 

reproduzem as observadas no período alfonsinista: distribuição discricio

nária dos recursos, em geral atendendo a pressões políticas. 

Crise do sistema e novas orientações na perspectiva neoliberal 

Nos últimos dez anos multiplicaram-se as manifestações de crise do 

sistema de obras sociais. Os aspectos financeiros dessa crise revelam-se 

tanto no que se refere à renda das instituições quanto aos gastos que 



devem efetuar para garantir a cobertura de saúde da sua população be

neficiária. A depreciação do salário real, a contração do emprego assa

lariado e o conseqüente aumento do trabalho por conta própria, o não 

cumprimento pelos empresários das obrigações relativas à arrecadação 

das contribuições e a difusão do hábito de pagar por fora uma parte do 

salário direto dos trabalhadores, contribuíram de maneira difícil de pre

cisar para a sensível queda dos recursos globais das obras sociais, ame

nizada só em parte pela maior porcentagem das contribuições que a Lei 

23.660/89 sancionou. 

Ao lado da crise financeira, percebe-se também uma crise dos valores 

que sustentam o sistema. A defesa do modelo profissional múltiplo, tal 

como ele se desenvolveu em nosso país, baseou-se tradicionalmente nas 

virtudes do pluralismo, no fortalecimento das instituições intermediárias 

e na confiança de que seria possível corrigir as deficiências causadoras 

da desigualdade no acesso à atenção. Contudo, como já vimos, nem a 

ação redistributiva do INOS nem sua capacidade reguladora e normati¬ 

zadora mostraram-se eficazes na redução da heterogeneidade do sistema 

ou de suas injustiças mais flagrantes. 

Outros elementos que permitem pensar numa ruptura dos princípios 

que fundamentam o sistema relacionam-se às atitudes individuais e gru

pais por parte dos prestadores de serviços assistenciais. Há mais de uma 

década começou a desenvolver-se a prática de exigir do paciente um pa

gamento adicional, o plus, no momento da efetivação do serviço. Mas só 

nos últimos anos generalizou-se essa nova barreira ao acesso igualitário. 

Tal atitude, no início desaprovada pelas organizações da classe médica 

e posta em prática a título,puramente individual, converteu-se mais tarde 

num recurso generalizado para reparar a queda dos valores fixados pelo 

INOS para o trabalho médico, chegando a ser legitimado pelos organis

mos profissionais que haviam no princípio repudiado sua incorporação. 

Recursos como esse revelam a crescente desconfiança dos prestadores 

de serviços na capacidade das obras sociais de seguir financiando a moda

lidade de prática generalizada, e contribuem para limitar o acesso dos 

beneficiários de menores recursos. Isso, porém, não implica per se a 

ruptura do sistema, ainda que contribua de modo decisivo para a sua crise. 

Ao contrário, a atitude de determinados grupos de especialistas (como 

os anestesistas e urologistas em algumas províncias), que optaram por 

cortar qualquer tipo de relação contratual com a Seguridade Social, obri

gando as obras sociais a introduzir mecanismos de reembolso pelo gasto 

realizado por seus beneficiários, supõe uma rejeição explícita às regras 

do jogo próprias do sistema e um severo limite às possibilidades deste de 

superar a crise que atravessa. 

Na verdade, tanto o plus quanto a recusa de algumas especialidades 



médicas críticas de seguirem operando de acordo com as regras que es

truturam o pacto corporativo setorial constituem nada além de indica

dores da luta distributiva gerada nos últimos anos no interior do setor. 

A análise da morfologia dos mercados de serviços médicos, estabele

cimentos hospitalares lucrativos e produtos farmacêuticos, realizada por 

Jorge Katz e Alberto Muñoz (1988), traz à tona a interdependência exis

tente entre eles; o conflito distributivo que se desenvolve entre os grandes 

grupos prestadores de serviços, que competem por certo volume de re

cursos cuja transferência, para uma ou outra direção, ocorre por inter

médio do sistema de preços. 

Este diagnóstico explicaria, segundo os autores, uma série de práticas 

levadas a cabo por diferentes prestadores de serviços — sobreprodução 

de consultas e atos médicos, uso excessivo de medicamentos, superfatu-

ramento de insumos, taxas de cirurgia anormalmente elevadas etc. Tais 

condutas constituiriam a resposta dos diferentes agentes prestadores de 

serviços, a fim de minorar o impacto individual da crise financeira por 

intermédio de ações perversas 1 4 destinadas a manter ou acrescentar a 

cota apropriada por cada um deles do total dos recursos que circulam 

no interior do setor. Assim, concluem os autores que é o conflito distri

butivo, e não as necessidades médico-assistenciais da população, o fator 

determinante das pautas de funcionamento do mercado da saúde, diante 

da crescente ausência de capacidade reguladora por parte da autoridade 

pública. 

Todas estas falências agravam as restrições ao acesso inerentes ao mo

delo e tornam a crise mais aguda. O modelo se converte, de maneira 

crescente, em concentrador e excludente. A exclusão atinge não só os 

setores mais fracos da população beneficiária, mas também os prestado

res de serviços que carecem dos recursos organizativos que permitem 

introduzir condutas perversas desse tipo. 

É fácil compreender, após essa descrição, que a crítica neoliberal te

nha conquistado com tanta facilidade a opinião pública e boa parte dos 

círculos intelectuais interessados no funcionamento do setor. A ineficiên

cia na administração dos serviços, o esbanjamento de recursos, o desvio 

de fundos para gastos que pouco têm a ver com as necessidades dos 

beneficiários, os episódios de corrupção que se tornam debate público, 

longe estão de poder ser entendidos como recurso ideológico dos interes

sados em privatizar as fontes de financiamento. Muito pelo contrário, 

fazem parte da experiência cotidiana de múltiplos agentes e usuários da 

cobertura concedida pelas obras sociais. 



O debate entre dois modelos organizativos: solidariedade x mercado 

Desde o surgimento do sistema de obras sociais sucederam-se propostas 

de reformas para melhorar a eficácia de suas funções. No sanitarismo 

argentino, houve adesão muito grande a uma proposta de organização 

unitária, seja como seguro, seja como serviço, capaz de outorgar cober

tura universal e igualitária à toda a população, e esta tem sido a base 

doutrinária da maior parte dos projetos de reforma. 

Também houve, porém, propostas de reformulação do sistema que 

defendiam sua condição pluralista, enfatizando a necessidade de coorde

nar esforços, evitar superposições, garantir um número mínimo de be

neficiários, reduzir os gastos administrativos. 

Mais recentemente, a proposta de transformação das bases doutriná

rias do sistema, subsituindo-as por uma lógica de livre escolha operacio¬ 

nalizada pelo mercado em mãos de empresas financiadoras de gestão pri

vada, começou a circular no setor no momento em que a ditadura militar 

se propôs a anular a influência sindical no manejo das obras sociais, 

como uma estratégia a mais na sua política de redução das fontes de 

poder financeiro e político dos sindicatos. 

Embora o projeto tenha fracassado naquela ocasião, retomou-se o 

tema no momento de discutir a Lei de Seguro de Saúde elaborada pela 

administração Alfonsín e defendida no Congresso por deputados liberais. 

Nesse momento, o projeto de Seguro foi apontado como estatizante tanto 

pelos liberais como pelos defensores da manutenção do sistema de obras 

sociais com a orientação estatal/corporativa que tivera desde suas ori

gens, que retiraram o apoio político à reforma. A proposta, contudo, 

incorporava uma cota de controle estatal que provavelmente atenuaria 

os componentes mais dissolventes da crise que começava a acirrar-se. 

Nos últimos anos, tornou-se mais intenso o debate em torno da trans

formação/reformulação das bases do sistema de obras sociais, em virtude 

de diferentes fatores emergentes que estimularam o linhamento dos atores 

interessados no tema. 

Em primeiro lugar, a própria crise do sistema estimulou as recrimi¬ 

nações recíprocas entre prestadores e prestatários de serviços. Os pri

meiros insistindo na má gestão das obras sociais, na canalização de re

cursos para atividades não vinculadas à atenção médica (turismo, 

habitação, assistência etc.) e no clientelismo que leva ao sobredimensio¬ 

namento dos quadros de pessoal administrativo. As entidades prestatá

rias, por sua vez, pressionaram em favor do congelamento das tarifas, 

especularam com os atrasos nos pagamentos, começaram a procurar pres

tadores alternativos por meio de convênios fechados. 



Num segundo momento, pareceu tomar impulso uma orientação favo

rável à reforma em profundidade do sistema, que não se podia vincular 

linearmente com a proposta liberal/mercado/privatista, já que introduzia 

forte componente de intervenção estatal mas supunha mudança drástica 

das regras do jogo . O projeto foi recebido com alarma pelas corporações 

integradas ao sistema, principalmente porque veiculou-se por meio de 

um documento do Banco Mundial, entidade que sem dúvida conseguira 

fazer-se ouvir nos gabinetes oficiais. 

O documento respaldado pelo Banco Mundial inseria-se de algum 

modo nas propostas de focalização, privatização e descentralização que 

em geral se associam à ofensiva neoliberal. Todavia, longe de confiar no 

exclusivo desenvolvimento de mecanismos de mercado, previa um apro

fundamento do compromisso organizador e regulador do Estado, neste 

caso os governos provinciais. Assegurada por essa regulação, a livre com

petição entre prestadores, num mercado com recursos homogêneos para 

a cobertura da totalidade da população, colocava-se como condição que 

asseguraria a eficácia e a eficiência na prestação de serviços. 

0 texto do documento defendia a necessidade de assegurar à totalidade 

da população pelo menos o acesso real aos serviços de primeiro nível de 

atenção, ao mesmo tempo que reclamava maior eficácia e eficiência na 

utilização dos recursos. 

Propunha, além disso, a federalização dos programas de saúde, a 

coordenação de todos os serviços e a concentração das ações nas famílias 

com maior risco epidemiológico e nas zonas com maiores necessidades. 

A base organizativa resultaria da interação de entidades prestadoras de 

serviços de saúde dos três subsetores: público, privado e da seguridade 

social, em condições similares de qualidade adequada para oferecer estes 

serviços, de tal maneira que obtenham maior sucesso as entidades que 

sejam mais eficientes e oportunas na prestação dos serviços e dêem me

lhor tratamento aos usuários. 

As províncias que quisessem participar do programa poderiam rece

ber assessoria técnica e apoio financeiro para levar a cabo a primeira 

etapa do Programa de Desenvolvimento dos Serviços Provinciais de 

Saúde, desde que tivessem cumprido os requisitos de saneamento fiscal 

estabelecidos sob o Programa Federal de Saneamento Financeiro e De

senvolvimento Econômico que, esperava-se, começaria a ser executado 

em 1991. 

Outros aspectos relevantes que merecem ser citados compreenderiam 

a descentralização dos estabelecimentos oficiais e a possibilidade de 

transformá-los em entidades de economia mista, ou adaptar outras for

mas jurídicas como a gestão comunitária e a sociedade privada. 

Para os beneficiários das obras sociais, o financiamento estaria ga¬ 



rantido pelas respectivas contribuições. Os não filiados a obras sociais 

que quisessem ingressar no sistema pagariam cotas de acordo com sua 

capacidade econômica: no caso dos indigentes, sua contribuição estaria 

a cargo do governo provincial ou municipal 1 5. 

Em resumo, o modelo proposto baseava-se num esquema de subsídio 

à demanda para a aplicação dos fundos dedicados pelo Estado à atenção 

do indigente, fórmula que, por outro lado, constituía proposta bastante 

generalizada entre os funcionários do setor. Este mecanismo, que sem 

dúvida constitui estímulo à oferta privada, combinava-se com a incor

poração das instituições públicas a uma lógica empresarial que as dei

xaria em condições de competir num mercado que se definiria em nível 

regional e, caso se cumprissem as previsões do projeto, seria altamente 

regulado no tocante ao credenciamento de estabelecimentos, normaliza

ção dos serviços do primeiro nível de atenção, controle de qualidade e 

oportunidade das prestações, controle de custos para os medicamentos 

básicos ou essenciais e aplicação de sistemas modernos de gerência e ad

ministração. 

A ameaça do programa que resumimos às prerrogativas das entidades 

corporativas vinculadas à seguridade social estimulou-as a rever as bases 

de seu confronto e a assumir o debate público com propostas destinadas a 

garantir a viabilidade do modelo organizativo vigente. O reconhecimento 

das dificuldades financeiras e o recorte à acessibilidade que elas supõem 

associa-se à existência de falhas de determinados agentes que, segundo essa 

leitura, não deveriam atribuir-se a condições intrínsecas do sistema. 

Os temas de maior repercussão ligaram-se ao saneamento das obras 

sociais, que solicitavam ao governo um subsídio para enfrentar dívidas 

de quatrocentos milhões de dólares. A concessão do benefício fez parte 

das negociações mais globais do governo com a C .G.T . , relacionadas, 

entre outras coisas, com a aceitação pela central operária da nova lei de 

emprego, elemento estratégico na política de desregulação e diminuição 

de custos trabalhistas para o setor empresarial. 

A concessão do subsídio, porém, sujeitou-se a que as instituições atin

gidas pusessem em prática políticas de racionalização para promover uma 

reorganização abrangendo a política de prestações, as modalidades de 

contratação, a adequação do gasto administrativo, a reformulação de 

dotações, a informatização e tudo o que seja necessário para tornar o 

sistema eficiente16 . 

0 dirigente sindical Guerino Andreoni, presidente da ANSSAL, reco

nhece a necessidade de redimensionar o sistema, reduzindo para vinte 

ou trinta o número das obras sociais, de modo a assegurar a cada uma 

delas uma quantidade mínima de beneficiários que garantam sua viabi

lidade econômico-financeira. Propõe-se reduzir o gasto administrativo a 



8% do total e destinar 8 0 % dos rendas ao financiamento das prestações 

de atenção médica. Também da parte dos prestadores se produzem ma

nifestações associadas à defesa do sistema: a CONFECLISA e a COMRA, 

há muito tempo protagonistas de um confronto que não chegava aos meios 

de comunicação mas constituía um dado reconhecido no interior do setor, 

enfrentam a opinião pública com um comunicado conjunto em que re

clamam a reforma do Estado e da Saúde. No mesmo comunicado, de

claram o firme apoio de ambas as instituições ao sistema de obras sociais, 

que reconhecem como instrumento eficaz, condizente com nossa realida

de nacional no âmbito social, político, econômico e histórico, instaurado 

para promover e concretizar, entre outros princípios, os de solidarieda

de, igualdade, eqüidade, uniformidade e dignidade humana na conces

são e utilização dos benefícios da Seguridade Social, como impõe a Cons

tituição Nacional17. 

O aporte das corporações prestadoras à reforma da seguridade social 

passa pela disposição de aceitar os chamados convênios de risco. Nesse 

tipo de contrato, as instituições que representam os prestadores acertam 

com as obras sociais o pagamento de determinado per caput para dar 

atenção à totalidade de seus beneficiários. Garantem assim às instituições 

financiadoras a possibilidade de pôr seus orçamentos em ordem e plane

jar a utilização dos recursos sem o temor de desajustes não previstos. 

Por esse mecanismo, as instituições prestadoras assumem os possíveis 

riscos financeiros vinculados ao sobrefaturamento ou sobreprática, já 

que se encarregam da conversão do pagamento por beneficiário em ho

norário por ato médico ou encargos hospitalares por internação, meca

nismos tradicionais de remuneração da prática profissional no sistema1 8. 

Quando apareceu o mencionado comunicado, a segunda grande ofen

siva neoliberal já havia ocorr ido. A 7. a Convenção da Associação de Ban

cos Argentinos, reunida em Buenos Aires em agosto de 1991, dedicara 

boa parte de suas deliberações à discussão da reorganização dos Sistemas 

de Seguridade Social e em especial a um projeto de reorganização do 

sistema de atenção médica apresentado pela Fundação de Investigações 

Econômicas Latino-Americanas (FIEL). 

O projeto teve significativa repercussão jornalística e muito depressa 

converteu-se no eixo do debate sobre a reformulação do sistema de obras 

sociais. 

A proposta da FIEL parece inspirar-se no sistema de saúde chileno. 

Propõe uma diferenciação em três áreas, segundo o mecanismo de finan

ciamento: I) Programa Nacional de Saúde; II) Sistema de Seguro de Saúde; 

e III) Entidades Privadas de Saúde. 

O Programa Nacional de Saúde seria financiado por contribuições fis

cais, teria como beneficiários aposentados e pensionistas, indigentes, in¬ 



capacitados físicos, doentes mentais e crônicos. As entidades encarrega

das da cobertura seriam selecionadas mediante licitações periódicas. 

O Sistema de Seguro de Saúde encarregar-se-ia da cobertura dos traba

lhadores do mercado formal e autônomos, com seu respectivo grupo fami

liar primário. Seria financiado por desembolsos individuais, e por contri

buições patronais e dos trabalhadores de acordo com as remunerações. As 

contribuições sobre os salários integrariam um Fundo de Seguro, redistri

buído entre todos os beneficiários por meio de bônus com valor variável 

segundo o risco de enfermidade atribuído a cada indivíduo. 

Concede-se aos beneficiários a liberdade de escolher a entidade segura

dora, que fixará os preços dos diferentes planos e categorias de risco. 

Por último, o subsetor de Entidades Privadas seria composto por ins

tituições que captem demanda espontânea e não estejam sujeitas a ne

nhum tipo de regulação econômica 1 9 . 

0 interesse da Associação de Bancos Argentinos pela reforma das leis 

de Seguridade Social vincula-se, sem dúvida, à colocação em prática do 

Plano de Conversão, que constituiu um indicador significativo da deci

são do Ministro Cavallo de levar adiante sua política de estabilização, 

e à subseqüente aprovação do Decreto de Desregulação Econômica, n.° 

2.284/91. Assinala-se no seu preâmbulo que o Poder Executivo assume 

competências legislativas, premido pela necessidade de liberar a popu

lação das restrições ao exercício de seus direitos e garantias constitu

cionais e das regulações que estabeleceram inúmeras limitações aos di

reitos de comerciar, trabalhar e exercer atividade industrial... Não é 

demasiado ousado especular que o capital financeiro considerava a pos

sibilidade de integrar essa nova linha de negócios às suas atividades, 

sofrendo naquele momento as limitações próprias do ajustamento neces

sário às novas condições de estabilidade e ao retrocesso do Estado como 

tomador de crédito no sistema bancário. 

0 debate em torno da reformulação do sistema de obras sociais incor

pora, em fevereiro de 1992, um projeto enviado ao Congresso pelo Poder 

Executivo Nacional. Ele inscreve-se no âmbito do relativo êxito do pro

grama de conversão e do apreço generalizado da opinião pública pela 

gestão do Ministro Cavallo. Seu texto provém de colaboradores próximos 

ao ministério, pois se elabora na Secretaria de Coordenação Técnica e 

Administrativa do Ministério da Economia. 

Os pontos principais da proposta enviada ao Congresso podem resu

mir-se da seguinte forma: 

I) Criação da Organização Solidária de Atenção Médica (OSAM), que se 

encarregará de garantir que as prestações médicas da Seguridade Social 

sejam oferecidas sob os princípios de solidariedade, eficiência e liberdade 

de escolha da entidade financiadora. 



II) Manutenção da obrigação das contribuições dos trabalhadores e 

empregadores ao Sistema de Obras Sociais da Lei 23.660. 

III) Homogeneização dessas contribuições individuais por cada traba

lhador, arrecadada em função da Contribuição Unificada da Seguridade 

Social, por meio do Sistema Único de Seguridade Social (SUSS), e aos 

quais se somarão os fundos provenientes do Estado (para a cobertura 

de desempregados e carentes) mais os que aderirem voluntariamente. O 

total da arrecadação será dividido pela quantidade de beneficiários (ti

tulares e familiares ao seu cargo). O resultado dessa divisão determinará 

uma soma por beneficiário denominada CUPAM (Cuota Parte Dineraria 

de Atención Médica). 

IV) Liberdade de afiliação dos beneficiários aos distintos prestatários 

do Sistema. Cada titular de uma CUPAM poderá escolher livremente a 

Entidade Prestatária de sua preferência, a qual, a partir da escolha, 

receberá o aporte correspondente ao beneficiário, por si e seu grupo 

familiar. 

V) Incorporação automática, como Entidades Prestatárias Provisó

rias, das obras sociais anteriormente regidas pelas Leis 23.660 e 23.661, 

e a adesão voluntária, após um período de tempo, das obras sociais pro

vinciais e municipais, sistemas privados de medicina pré-paga, associa

ções de prestadores, entidades mutuais, gestoras mandatárias e outras 

empresas. 

VI) Estabelecimento de um Regime de Atenção Médica Básica, que as 

Entidades Prestatárias devem garantir aos que a elas aderirem: Atenção 

Médica Primária (Promoção e Prevenção), Secundária (Assistência e Re

cuperação), Terciária (Reabilitação) e Saúde Mental. 

A filosofia do projeto assenta-se na idéia de que a livre escolha dos 

beneficiários estimulará as obras sociais que estejam em condições de 

sanear sua administração a manter e fortalecer sua presença no sistema. 

A necessidade de competir induzirá ao ajuste da relação entre prestatá

rias e prestadoras num regime baseado na liberdade de contratação. 

Ocupamo-nos até agora dos projetos ordenadores, sobre os quais pou

co ou nada se avançou tanto na esfera legislativa como na esfera das 

próprias obras sociais ou seu organismo regulador. A pergunta que se 

impõe é o que está sucedendo de fato no sistema. 

Sentido e orientação das transformações 

As modalidades de organização e financiamento dos serviços de saúde 

estão passando por um processo de transformações que independe do 

debate em torno de sua futura regulação. 



Tais mudanças parecem indicar uma acomodação relativa, destinada 

a moderar o impacto da crise financeira da seguridade social e das po

líticas de ajuste fiscal sobre as debilidades e distorções do sistema, de 

caráter estrutural. Como não parecem existir, ao menos até o momento, 

indicadores que permitam esperar o alívio de tais condições, é possível 

supor que as transformações prosseguirão até encontrar novo patamar 

de equilíbrio, indubitavelmente modificando, parcial ou totalmente, as 

formas organizativas preexistentes. 

Como já assinalamos, o diagnóstico mais geral das deficiências do setor 

remete às suas condições de fragmentação. A fragmentação é um dado 

constitutivo do setor saúde na Argentina que, embora habitualmente ana

lisado em irracionalidade, obedece, conforme procuramos demonstrar em 

nosso enfoque histórico, a certa racionalidade que o vincula às caracte

rísticas particulares do nosso sistema político. Essa fragmentação histo

ricamente constituída e a racionalidade em que se sustenta produzem 

sólida matriz de relações sociais sobre a qual é necessário pensar as pos

síveis transformações futuras. 

Se se compartilha esse diagnóstico, é muito difícil pensar numa lógica 

homogênea de transformações que ou afirme o modelo preexistente, ate

nuando o impacto das dificuldades financeiras, ou o substitua por outro 

esquema organizativo, condizente com alguma das propostas divulgadas 

nos últimos meses. A não ser que ocorra transformação substantiva nos 

níveis de condução do sistema, em função de uma atividade reguladora 

do Estado autêntica e consentida ou de alguma aliança intersetorial de 

forças capaz de impor-se ao conjunto em virtude da construção de uma 

nova hegemonia, o que se pode esperar é o que, na realidade, já está 

acontecendo: a reformulação do sistema se produz dentro da fragmenta

ção existente, aumentando a complexidade, a estratificação e a iniqüida

de, que constituem seus traços mais críticos. 

Na tentativa de tornar esse diagnóstico mais preciso, é necessário as

sinalar, em primeiro lugar, que a participação da empresa privada na 

produção setorial continua em evolução ascendente. Uma interrogação a 

formular se refere à possibilidade de prever as transformações que ocor

rerão dentro do setor privado, com papéis ampliados e possivelmente 

redefinidos. A maior ou menor concentração de provedores de serviços, 

o crescimento do trabalho assalariado, por capitação ou com retribuição 

globalizada, o futuro das formas corporativas de gestão, a efetiva pre

sença do setor correspondente ao grande capital financeiro, constituem 

neste momento um dos possíveis cenários das transformações, e não pa

rece claro o rumo final das mudanças. Não há dúvida de que vem au

mentando a presença de empresas administradoras de sistemas de pré-

pagamento e começam-se a introduzir modalidades de seguro privado 



com cobertura de determinados riscos, conforme o modelo generalizado 

nos Estados Unidos. As principais diferenças incorporadas a esses novos 

sistemas residem no abandono da modalidade generalizada de cobertura 

mais ou menos integral e a incorporação de técnicas atuariais para o 

cálculo de risco, o que representa um claro avanço relativo às técnicas 

de gestão empresarial. 

As empresas de pré-pagamento vêm realizando, por meio da imprensa 

especializada, agressiva campanha em defesa da alternativa de livre es

colha como base da qualidade da atenção oferecida e da eficiência na 

administração dos recursos destinados ao seu financiamento. 

Essas empresas reúnem-se em duas entidades empresariais, a CIMA¬ 

RA, Câmara de Instituições Médico-Assistenciais da República Argentina, 

e a ADEM, Associação de Entidades de Medicina Pré-Paga, sendo que 

esta inclui empresas sem capacidade instalada própria. Conforme a in

formação proporcionada por ambas as entidades, existia em 1953 apenas 

uma empresa de medicina pré-paga. O número chegou a 35 em 1978 e a 

79 em 1991, caso se contabilizem apenas as instituições registradas nas 

câmaras. Um censo realizado em 1989 contabilizou 79 empresas de me

dicina pré-paga na Capital Federal e cinqüenta na Grande Buenos Aires, 

com 1.500.000 beneficiários. Para a totalidade do país, estima-se uma 

cifra aproximada de 240 entidades, com 2.500.000 beneficiários. 

As empresas de pré-pagamento começaram a fazer contratos com as 

obras sociais, contornando desse modo — possivelmente ao amparo de 

uma política desreguladora que ainda não sancionou o instrumento ju

rídico específico — as disposições da Lei do Seguro que proíbe expres

samente às prestatárias a contratação de atenção médica para seus be

neficiários de empresas intermediárias. 

No que se refere especificamente à seguridade social, começaram a 

diversificar-se as formas de cobertura. Formalizaram-se em alguns casos 

contratos com os prestadores em que estes garantem a eliminação do 

plus, também se começou a incursionar nos contratos de risco por es

quemas de capitação e, de forma excepcional, introduziram-se pagamen

tos globalizados para as práticas de internação. 

Os abalos causados pela crise afetaram a coesão das corporações de 

prestadores. Durante mais de três décadas, a CONFECLISA e suas filiais 

conseguiram manter unido um conjunto heterogêneo de instituições de 

internação, muito diferentes umas das outras quanto a capacidade ins

talada, nível de equipamento e capacidade de gestão empresarial. O es

forço de modernização empreendido por algumas instituições nos últimos 

quinze anos separou-as ainda mais da massa de pequenas e médias em

presas com poucas possibilidades de subsistir num mercado francamente 

competitivo. 



Em tais condições, a necessidade de reduzir custos em virtude da ma

nutenção dos contratos com as obras sociais ou da introdução de siste

mas de pagamento por capitação estimulou a competição no interior da 

corporação hospitalar. Tal competição se expressa por vias diferentes: 

uma delas exige a introdução de mecanismos de categorização que rea¬ 

tualizem a capacidade de oferta de cada uma das instituições-membro; 

em outros casos formam-se no interior das organizações de primeiro ní

vel blocos para aderir de maneira independente aos contratos por ca

pitação; por último, começou-se a discutir a idéia de transformar as en

tidades em câmaras empresariais, de modo que deixariam de produzir 

contratos gerais como representantes do conjunto de membros aderentes 

e estes recuperariam a liberdade de decidir seus próprios mecanismos 

de vinculação com as entidades prestatárias. 

Que leitura se pode fazer desses processos? Em primeiro lugar, parece 

evidente que o mecanismo de mercado, nunca totalmente ausente do siste

ma de contratação com as obras sociais, começou a tornar-se hegemônico. 

A diferenciação interna das instituições do sistema chegou a limites que 

afetam o vínculo entre suas partes. A diferente capacidade de pagamento 

das entidades prestatárias e a diferenciação de custos e possibilidade de 

captação de demanda dos prestadores superou o nível compatível com a 

manutenção de convênios globais. Muitos dirigentes de obras sociais assu

miram abertamente o desafío de converter-se em empresários e os que 

controlam entidades com número significativo de beneficiários contam com 

uma base importante para a discussão de convênios por capitação. Forma

ram-se Uniões Transitórias de Empresas (UTEs) para canalizar contrata

ções fora dos âmbitos tradicionais. Produziram-se também acordos inédi

tos entre instituições do setor público, organizações sindicais e hospitais 

privados para concorrer em grandes licitações, a exemplo das realizadas 

pela obra social que congrega os aposentados. As corporações profissio

nais, por sua vez, começaram a desenvolver novos instrumentos de gestão 

a fim de adequar sua capacidade de oferta às novas exigências impostas 

pelo mercado. 

Pode-se dizer que a principal transformação está ligada à dinâmica 

diferente que assumiu o conflito distributivo. Seus principais protago

nistas deixaram de ser prestadores individuais que põem em prática 

condutas perversas alheias ao compromisso aceito por suas instituições 

representativas. A luta tornou-se explícita e se traduz em conflitos inter 

e intra-institucionais: grupos de prestadores competem por segmentos 

de mercado. Não se pode dizer, todavia, que esse mercado tenha ganho 

transparência, nem que o resultado da luta se defina em todos os casos 

pela competição de preços ou diferenciação de produtos. Lamentavel

mente, as condutas perversas não desapareceram e governam, em al¬ 



guns casos, a nova lógica de apropriação dos recursos que circulam no 

setor. 

As transformações no subsetor público 

Aproveitando o censo populacional de 1980, o Instituto Nacional de 

Estatística e Censos (INDEC) desenvolveu um programa para calcular 

o nivel de pobreza na Argentina. Os resultados foram impactantes, pois 

se verificou a existencia de cerca de sete milhões de pessoas vivendo 

abaixo do nível de condições críticas. A investigação abriu, além disso, 

possibilidades de reflexão sobre os processos de empobrecimento, com

binando os dois critérios tradicionalmente utilizados para medir a po

breza. O critério de medição segundo necessidades básicas insatisfeitas 

serviria para detectar os pobres estruturais — que têm moradia precá

ria, baixo nível educacional ou outras condições de carência — ao passo 

que o critério de linha de pobreza, ao distinguir lares como pobres de 

acordo com a renda total recebida, detectaria os lares pauperizados, 

de particular relevância no caso argentino e particular significado quan

do se trata de medir o impacto da crise e as transformações estruturais 

que dela resultaram. 

Não há dados recentes para o total do país, mas um estudo realizado 

sobre a Grande Buenos Aires mostra que entre 1980 e 1990 a pobreza 

cresceu 6 5 % , passando de 20 a 3 5 % do total de lares 2 0. Enquanto os 

pobres estruturais mantiveram sua incidência percentual (16%) , os pau¬ 

perizados cresceram de 4 , 2 % a 16 ,1%. 

É a essa população crescentemente pauperizada que devem os hospi

tais públicos prestar serviços. Sua clientela foi aumentada nos últimos 

anos pelos que foram expulsos do sistema de trabalho formal e passaram 

a trabalhar por fora ou em serviços autônomos de ingresso muito baixo, 

perdendo sua cobertura de seguridade social. É muito provável que tam

bém tenha aumentado a afluência ao hospital público dos setores que, 

embora possuidores de cobertura social, são expulsos do sistema pela 

incidência dos tickets moderadores ou do plus. 

O setor público é crescentemente residual em relação aos serviços de 

atenção médica na Argentina e suas condições são francamente deficitárias. 

Segundo o Doutor Avelino Porto, um dos cinco ministros de Saúde que de 

1969 até hoje se sucederam na administração peronista, a excessiva oferta 

de vagas disponíveis no subsetor público, o grau de obsolescência da 

estrutura municipal, o déficit de equipamento, a superposição de presta

dores de serviços em jurisdições diferentes etc, constituem as principais 

razões para que seja necessária sua racionalização funcional, pois se 



estima que sejam necessários 100.000 leitos, compreendendo os subsetores 

público e privado para todo o país. 

Com a estimativa dos leitos ocorre o mesmo que com o cálculo do 

gasto. Falar de 100.000 leitos entre setor privado e público implica ad

mitir a redução de 50.000 dos existentes. Mas a quem caberá decidir que 

leitos se fecham e se mantêm abertos em virtude de distribuição regional, 

patologias prevalentes e, questão não incidental, capacidade de pagamen

to da população adscrita? Algo semelhante sucede com a estimativa do 

gasto: afirma-se que quatrocentos dólares por habitante/ano nos coloca

ria num nível de alocações suficiente para responder às necessidades de 

atenção médica da população, sem que se reconheça nessa média uma 

cifra ilusória que não reflete as distorções na alocação e utilização dos 

recursos em circulação dentro do setor. 

Algumas tendências gerais de mudança, associadas às estratégias de 

privatização e descentralização, começaram a manifestar-se no setor pú

blico. A implementação das medidas não responde, todavia, a decisões 

de aplicação geral, de maneira que só seria possível realizar um diagnós

tico preciso analisando uma a uma as instituições. Vamos limitar-nos aqui 

à descrição das mais relevantes. 

É preciso mencionar, em primeiro lugar, a cobrança de taxas. As ins

tituições do setor público do país foram tradicionalmente gratuitas e aber

tas a toda a população. A cobrança de uma taxa sobre as prestações 

médicas, para enfrentar a insuficiência de recursos, fora proposta oca

sionalmente e sem maior êxito em épocas distintas. Nos últimos anos, 

porém, a prática começou a generalizar-se através de contribuições vo

luntárias ou da aplicação direta de uma tabela de preços que, teorica

mente, só oneraria os que tivessem condições de pagá-los. Outra forma 

de tabelamento se dá através de uma política sistemática de detecção de 

pacientes com cobertura social, de modo a responsabilizar a respectiva 

instituição financiadora pelo pagamento da atenção recebida. 

Em segundo lugar, começam a difundir-se contratos com setores priva

dos em condições de incorporar tecnologia, o que significa a privatização 

de determinadas áreas hospitalares. Este processo relaciona-se à escassa 

incorporação de tecnologia de média e alta complexidade pelas instituições 

do setor. Para responder às respectivas necessidades de diagnóstico e 

tratamento recorre-se a duas estratégias diferentes: ou se autoriza a deter

minados profissionais a instalação do recurso no próprio hospital, com o 

compromisso de outorgar determinado número ou porcentagem de atendi

mentos sem ônus, ou o hospital contrata serviços nas instituições privadas 

nos casos em que sua infra-estrutura não satisfaz às necessidades de certos 

pacientes ou há saturação da capacidade existente. 

Por último, é a descentralização, com toda a carga de ambigüidade 



que implica sua utilização, a estratégia hegemônica na definição de po

líticas no setor público. Mais que o acesso a uma autarquia administra

tiva, a descentralização colocada em prática em âmbito nacional a partir 

de 1986, em vinte estabelecimentos distribuídos em diferentes pontos do 

interior do país, supôs certa agilização de trâmites e eliminação de bu

rocracia. Os resultados foram a maior eficiência na utilização dos orça

mentos, a possibilidade de utilizar certos recursos excepcionais — origi

nários, por exemplo, da contratação com as obras sociais — e a maior 

independência em aspectos arquitetônicos e de manutenção da infra-es

trutura. As maiores falhas parecem ter residido na insuficiente assistência 

técnica, que teria sido indispensável para melhor qualificar o pessoal em 

tarefas administrativas 2 1. 

Tiveram orientação diferente os processos descentralizadores realiza

dos por províncias como Mendoza, Santa Fé e Buenos Aires. Nesta, con

forme declarações do respectivo ministério, o projeto de descentralização 

permite que cada estabelecimento elabore e manipule seu orçamento 

anual de maneira autárquica, conforme pautas gerais determinadas na 

respectiva lei. A reforma inclui, ademais, o tabelamento, pois entre os 

recursos à disposição de cada hospital assinala-se a cobrança das pres

tações a obras sociais, mutuais ou qualquer outra forma de cobertura 

oficialmente reconhecida, e a cobrança por serviços prestados a empre

sas, entidades civis, sindicais ou particulares22. 

Na Capital Federal também se aspira a colocar em prática, a partir 

de 1992, um processo de descentralização hospitalar, mas pouco se avan

çou para tornar a medida efetiva. A tabela de preços foi implantada em 

1991, sob a forma de pagamento voluntário solicitado aos usuários por 

atendimentos recebidos, independentemente de terem ou não cobertura. 

A reforma mais significativa reside, sem dúvida, na privatização dos ser

viços de manutenção, entregues em concessão por um prazo de dez anos. 

Mas o maior impacto de descentralização relaciona-se certamente à 

transferência do nível central para as províncias da total responsabili

dade financeira pelos serviços de saúde e educação. A transferência foi 

deslanchada no início de 1992 como instrumento de aprofundamento da 

reforma fiscal. Em função da nova composição da arrecadação tributá

ria, em que se deu destaque aos impostos co-participantes entre governo 

central e províncias, a medida destina-se a obrigar ao ajuste os governos 

provinciais ainda reticentes em aceitar as pautas de gasto que se propôs 

o governo central. 

Esta estratégia pode associar-se claramente aos processos de tabela

mento e autarquização hospitalar. O hospital público é concebido como 

unidade que deve tornar-se progressivamente auto-suficiente, buscando 

recursos da cobrança de suas prestações ou do apoio da comunidade em 



que se insere. A caracterização do hospital ou centro de saúde como 

empresa, que deve competir em igualdade de condições com o setor pri

vado para absorver as prestações médicas da seguridade social, os segu

ros privados ou a cobertura que o Estado possa dar à população sem 

recursos, está deixando de ser só uma reivindicação proveniente das or

ganizações empresariais do setor para transformar-se em prática defen

dida com entusiasmo por muitas administrações hospitalares. 

Reflexão final 

Embora não seja possível delimitar tendência uniforme na reformula

ção do sistema de serviços, é indubitável que a lógica que governou a 

constituição de seus atores significativos e, por conseguinte, a conforma

ção das relações de poder dentro do setor está sofrendo o impacto das 

condições da crise e das estratégias postas em prática para absorvê-la, 

tanto no nível macro como no especificamente setorial. 

Passada esta etapa de transformações, com certeza veremos a pro

funda alteração do mapa setorial no que se refere aos seus principais 

protagonistas, à distribuição dos recursos em circulação e às relações 

geradas entre instituições, grupos e indivíduos. Seria ousadia excessiva 

entrar num jogo de ficção política e aventurar a futura conformação 

desse cenário. Mas se não forem profundamente revertidas as tendências 

percebidas no presente, pode-se pensar no aumento da estratificação, 

no incremento das condições críticas e na intensificação dos mecanismos 

de exclusão que já discriminam as partes mais débeis do sistema. 
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