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E s t e capítulo é dedicado à análise do caso paradigmático do 

modelo de sistema de saúde baseado no seguro privado, ardorosamente 

defendido, a partir dos anos 80, por importantes atores sociais como a 

panacéia para a organização da atenção da saúde em vários países. 

Como se sabe, os anos 80 foram palco de profundas rupturas e trans

formações que atingiram praticamente todos os elementos constitutivos 

das organizações sociais e das relações que entre elas se estabelecem. 

Essas transformações incluíram não só a tecnologia e a organização e 

divisão do trabalho, mas a ideologia e a ordem político-econômica mun

dial. É nesse contexto que ganhou espaço progressivamente o paradigma 

neoliberal, baseado na defesa de três questões centrais: a) a supe

rioridade do livre mercado como mecanismo de alocação de recursos; b) 

o lugar central do indivíduo na sociedade e c) a priorização da liberdade 

de escolha e da diferenciação dos indivíduos em detrimento da igualdade 

(Ugá, 1994). 

Entretanto, como se observará ao longo deste estudo, os argumentos 

neoliberais, fundamentados no individualismo, perdem força à luz dos 

problemas hoje enfrentados pelo sistema de saúde norte-americano. No 

mercado da saúde atuam agentes com poder de estabelecer preços que 

se afastam muito do que ensinam os manuais de economia acerca dos 

mercados concorrenciais, tendo em vista que, nesse campo, é a oferta 

que induz a demanda, dada a insuficiência de informações do consumidor 

de serviços de saúde. Por outro lado, a liberdade de escolha é regida, 

fundamentalmente, pelo bolso do consumidor, o que determina profun

das diferenças no acesso à atenção à saúde. Dessa forma, defrontamo-nos 

com o sistema que exibe maior gasto per capita dentre os países da Or

ganização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e, ao 



mesmo tempo, taxas de cobertura e indicadores epidemiológicos forte

mente insatisfatórios. 

O capítulo destina suas duas primeiras seções à análise dos antece

dentes e da configuração atual do sistema de saúde estadunidense, pas

sando a discutir, na terceira, as principais propostas de reformulação 

do sistema que, dada a magnitude do problema por ele configurado, ocu

pam hoje corações e mentes da sociedade norte-americana. 

I — Antecedentes 

1. Origens do sistema de saúde norte-americano 

Respeitando os princípios do Individualismo em que se apóia o ideário 

liberal, que legitimam os resultados do processo do mercado com base 

na diferenciação dos indivíduos, no risco e na eficiência do mercado na 

alocação de recursos, desde o seu início, a atenção à saúde foi vista, nos 

E.U.A. , como problema de caráter individual. Nesse sentido, somente 

aos incapazes de competir no mercado, aos poors (isto é, os pobres, os 

inabilitados, os órfãos e os idosos que não tivessem logrado poupar ao 

longo de sua vida) se destinaram ações específicas, promovidas por ins

tituições de caridade e, secundariamente, pelos governos locais. 

É dessa forma que, a partir de meados do século XVIII , se estabeleceu 

uma rede hospitalar constituída fundamentalmente de unidades mantidas 

por comitês comunitários de caridade (laicos) que, em muitos casos, pas

saram a ser operadas pelos municípios e condados e, com muito menor 

freqüência, pelo governo federal. Um século depois, ganharam importân

cia os hospitais mantidos por instituições religiosas ou étnicas mediante 

contribuições voluntárias, e os destinados à atenção de grupos específi

cos, como os materno-infantis. 

Como afirma Starr (1991), apesar da existência de variações regionais, 

os sistemas hospitalares metropolitanos guardavam muita semelhança em 

sua estrutura: 

"Na sua parte central estavam as instituições maiores, a elite de hos

pitais voluntários e os hospitais municipais. Os hospitais étnicos, religio

sos e especiais eram pouco menores e menos centrais (tanto funcional 

quanto geograficamente), ao passo que as instituições concessionadas e 

médicas sectárias tipicamente eram as menores e situadas na periferia 

do sistema. Cada grupo de hospitais tinha suas funções características, 

suas estruturas organizacionais, seus pacientes e seus métodos de finan

ciamento" (tradução livre). 

É somente no final do século passado que surgem os hospitais privados 



com fins lucrativos, fundamentalmente voltados à prática cirúrgica. Cabe 

destacar, entretanto, que, uma vez que se comprometessem a prestar 

gratuitamente parte de seus serviços à população carente, esses hospitais 

adquiriam formalmente a natureza "não lucrativa", a qual lhes propor

cionava, por um lado, o acesso a subsídios públicos e, por outro, a isen

ção de pagamento de tributos. Esse é um fator determinante para o fato 

de que, como se verifica no Quadro 1, o setor saúde norte-americano 

seja, até hoje, preponderantemente constituído por hospitais não lucra

tivos, nesta sua peculiar definição. 

No que tange às ações de saúde coletiva, elas ganharam organicidade 

nos E.U.A. em meados do século X I X , mais especificamente após a guerra 

civil de 1865, quando se consolidaram os departamentos de saúde locais 

e estaduais, com a função precipua de controlar epidemias. Note-se que 

esse papel estava, até então, predominantemente em mãos de associações 

comunitárias. 

Embora nesse momento ainda prevalecesse a racionalidade higienista 

e, como aponta Starr (op . cit.), a saúde pública "vinculava-se mais es

treitamente com a engenharia do que com a medicina", na sua atuação 

basicamente voltada a "limpar o meio". Uma vez identificados agentes 

de transmissão cujo vetor é o indivíduo, a atenção médica ganha relevo 

nas ações de saúde pública, no intuito de diagnosticar e curar os porta

dores de doenças transmissíveis. 

Proliferaram, assim, os "dispensários", muitas vezes vinculados às es¬ 



colas de medicina, que contavam com serviços gratuitos de médicos e 

estudantes. Entretanto, a partir do momento em que o locus da prática 

médica se deslocara preponderantemente para o hospital, esses dispen

sários perderam o apoio das escolas, tendo que recorrer, então, à co

brança dos serviços prestados a pacientes que pudessem pagar. 

Por outro lado, é interessante observar que a ambivalência da prática 

médica pública e privada deu lugar a progressivas pressões visando a 

intervenção do Estado, por meio dos departamentos de saúde, no sentido 

de regular as fronteiras desses dois setores, isto é, delimitar o campo de 

atuação da saúde pública. Da divisão do trabalho (ou melhor, de mer

cados) resultante desse processo, o Estado assumiu, além do tradicional 

controle de doenças transmissíveis (tuberculose, doenças venéreas), os 

serviços de diagnóstico e de educação sanitária, repassando ao setor pri

vado a prestação de serviços de natureza curativa. Consolida-se, dessa 

forma, a artificial separação entre medicina preventiva e curativa. 

2. O surgimento de organizações empresariais no âmbito da assistência 

médico-hospitalar 

No início do século X X , indústrias e empresas comerciais de maior 

porte deram início a um processo de contratação de serviços médicos 

para a manutenção da saúde de seus trabalhadores. Esse sistema foi ob

jeto de pressões contrárias, tanto das sociedades médicas, que critica

vam a deterioração do valor do trabalho médico (dado que os profis

sionais contratados para a atenção a esses grupos específicos recebiam 

honorários inferiores aos praticados nos seus consultórios particulares), 

como dos trabalhadores, insatisfeitos pelo fato de que, apesar de sofre

rem deduções nos seus salários, não tinham direito à livre escolha do 

médico. Dessa forma, no frágil modelo de proteção social norte-ameri

cano, o primeiro item de custos a ser cortado em momentos de contração 

dos lucros das empresas era esse sistema de atenção à saúde dos tra

balhadores. 

A organização empresarial dos próprios prestadores de serviços mé¬ 

dico-assistenciais — isto é, a medicina de grupo — surgiu, incipiente

mente, no final do século passado, a despeito da legislação contrária à 

participação de corporações na prática comercial da medicina. Para su

perar essa restrição, essas empresas eram formalmente controladas por 

profissionais de outras áreas, embora fossem verdadeiramente criadas 

por grupos de médicos. Inicialmente restritas aos serviços de seus pro

prietários (que aportavam, portanto, trabalho e capital), elas foram pro

gressivamente contratando outros médicos. Dessa forma, introduziram 

modificações importantes tanto nas relações entre esses membros de uma 



mesma categoria profissional como na empresa médico-assistencial, tendo 

em vista que consolidaram a organização lucrativa e hierárquica da prá

tica médica. 

O mesmo processo se deu em relação aos hospitais, que se associaram 

em grupos e, evidentemente, passaram a exercer pressões para redução 

dos honorários médicos. Entretanto, a despeito das resistências da cor

poração médica, as associações de hospitais desenvolveram-se (ainda que 

de forma incipiente), pois muitos profissionais se sujeitaram às condições 

de pagamento por elas impostas, dado que, em contrapartida, passariam 

a ser remunerados pelos serviços prestados a pacientes de baixa renda. 

Dessa forma, se, por um lado, mediante esse sistema os médicos 

abriam mão do nível de honorários percebidos na sua prática individual, 

por outro ampliavam seu mercado, dado que absorviam progressivamen

te a clientela dos serviços hospitalares vinculada a essas associações. Ade

mais, como afirma Starr (op. cit .) , eles passam a assumir função estra

tégica no processo de acumulação dos estabelecimentos hospitalares, 

tendo em vista que "estes dependiam cada vez mais dos pagamentos dos 

pacientes do que de legados e doações" e, assim, "necessitavam dos mé

dicos para ter ocupados os seus leitos". 

Ainda no início deste século, esses dois tipos de associações passaram 

a oferecer planos de atenção médica ou hospitalar a grandes grupos de 

consumidores. Assim, principalmente as associações de médicos eram 

contratadas por empresas (para a cobertura dos seus trabalhadores) e 

também por sindicatos e associações de consumidores, mediante paga

mento de taxa fixa anual per capita. Nesses sistemas se situam as origens 

dos famosos planos Blue Cross e Blue Shield, apresentados sucintamente 

a seguir. 

3. A consolidação do sistema de medicina de grupo 

Deve-se mencionar que os planos iniciais de medicina de grupo acima 

referidos, embora acomodassem circunstancialmente os interesses de mé

dicos e hospitais, foram objeto das mais variadas insatisfações, seja por 

parte desses profissionais (que preferiam, evidentemente, o pagamento 

por ato, em vez de um valor monetário fixo independente da quantidade 

de serviços prestados), seja por parte dos consumidores, para os quais 

seria mais vantajoso possuir plano de livre escolha. Nesse sentido, não 

se desenvolveram de forma significativa. 

Entretanto, surge em 1929 um fator determinante para consolidação 

dos sistemas de medicina de grupo: a Grande Depressão dos anos 30, 

que introduziu severas limitações para o financiamento do setor privado 

médico-hospitalar. Por um lado, as doações com que tradicionalmente 



contavam os hospitais comunitários tornaram-se muito mais escassas e, 

por outro, a clientela com poder aquisitivo para pagar por serviços pri

vados reduziu-se drasticamente. Dessa forma, mediante recursos forte

mente contraídos, os hospitais deviam continuar enfrentando elevados 

custos fixos, situação que com freqüência lhes ocasionou importantes dé

ficits financeiros. 

Acresce-se a esse problema outro fator decisivo para consolidação des

ses sistemas privados de medicina de grupo: o crescimento, com a crise 

econômica, de segmentos populacionais não suficientemente pobres para 

obter serviços gratuitos (servindo de objeto de prática nos hospitais de 

ensino) nem suficientemente ricos para arcar com os custos da atenção 

médico-hospitalar privada, que se tornaram receptivos a planos de pré-

pagamento. 

Assim, em 1929 surge o plano de seguro saúde criado por um hospital 

de Dallas, destinado aos 1.250 professores dessa cidade. Tratava-se de 

sistema de pré-pagamento mensal, que dava direito a 21 dias de inter

nação por ano, incluindo o uso do centro cirúrgico e de vários serviços 

auxiliares (Fein, 1989). Dado o êxito desse sistema, em estabilidade fi

nanceira que proporcionava ao hospital, ele foi rapidamente copiado e 

adaptado a novos arranjos organizacionais e financeiros. 

Os planos, originalmente oferecidos a grupos por hospitais individuais, 

que brindavam a prestação direta de serviços mediante pagamento ante

cipado, de valor fixo, adquiriram progressivamente novo formato orga

nizacional. Mediante essa inovação, por um lado, constituíram-se grupos 

de hospitais que ofereciam planos que, embora de cobertura restrita do 

leque de serviços que prestavam, se aproximavam mais da livre escolha, 

uma vez que era dada ao segurado uma gama de opções muito maior do 

que a que um só hospital poderia ofertar. Por outro, a instituição desses 

grupos requereu arranjos financeiros mais elaborados, isto é, fundos co

muns a cada grupo, com características dos fundos de reserva de qual

quer companhia seguradora. 

Deve-se observar, ainda, que, pelo fato de possuir características de 

seguro (dado que mediante pré-pagamento de valor fixo mensal era ga

rantido a cada beneficiário um nível de assistência à saúde contratual

mente definido) esses planos de medicina de grupo deviam submeter-se 

à legislação específica de cada estado em matéria de seguros. 

A resposta organizacional encontrada para evadir as restrições legais 

impostas a esse novo arranjo na prestação de serviços de saúde foi a criação 

de nova entidade jurídica: uma rede de empresas de natureza não lucrativa 

(e, portanto, isentas do pagamento de tributos), legalmente vinculadas ao 

setor hospitalar (e não ao securitário), denominada Blue Cross. Ao assumir 

seu caráter "não lucrativo", essa rede se comprometia, a partir de então, 



a eventualmente prestar serviços hospitalares também à população de 

baixa renda. A regulação de suas atividades permaneceu sob a competência 

dos estados, de forma que, como afirma Fein (op . cit .) , "os planos Blue 

Cross não eram nem nacionais nem universais". 

Deve-se mencionar, ainda, um segundo formato institucional dos sis

temas de seguro saúde, fruto do poder da corporação médica, repre

sentada pela American Medical Association (AMA). Insatisfeita com o 

sistema de pagamento dos médicos vinculados aos planos Blue Cross, em 

1942, a associação passou a defender veementemente a desvinculação dos 

serviços médicos em relação a esses planos, restringindo-os apenas aos 

serviços hospitalares, e à criação de outro tipo de seguro saúde, desta 

vez auspiciado pelas sociedades médicas estaduais. 0 resultado desse pro

cesso foi a constituição dos sistemas Blue Shield que, contrariamente à 

proposta inicial da AMA, foram fundados por grupos de médicos (prin

cipalmente cirurgiões), que ofereciam serviços mediante pré-pagamento 

de valores fixos. 

Entretanto, como destaca Starr (op . cit .) , a solução adotada na maior 

parte dos estados não foi o confronto e a ruptura entre os dois sistemas, 

mas sua conjugação, na qual "sem dúvida, a Blue Shield era o sócio 

menor: mais da metade de seus planos eram administrados por Blue 

Cross", dado que a população dava prioridade à cobertura hospitalar e 

este último sistema já estava consolidado. Dessa forma, os planos Blue 

Shield tenderam a captar, preponderantemente, clientela com nível de 

renda insuficiente para adquirir os planos Blue Cross. 

A progressiva expansão desses dois planos pôs em evidência a magni

tude do mercado de serviços de saúde norte-americano. É sob a orien

tação desta bússola que, ao término da segunda guerra mundial ingressa 

nesse mercado outro tipo de empresa: a securitária propriamente dita. 

Diferentemente da anterior, que oferece "benefícios de serviços diretos" 

(isto é, segundo a classificação elaborada por Starr, a prestação de ser

viços pela própria empresa de seguro contratada, ou seja, isto é, o grupo 

hospitalar), trata-se, desta vez, de firmas financeiras seguradoras, que 

oferecem planos de reembolso de gastos em atenção médica e/ou hospi

talar, diferenciados segundo o valor do prêmio. 

Dessa forma, mediante oferta de planos "sob medida" (do bolso do 

segurado), essas empresas seguradoras contam com mercado potencial 

muito maior do que as dos planos Blue Cross, tendo em vista que con

seguem incorporar um segmento da população de renda inferior à da

queles, que se sujeita a sistemas de cobertura mínima. Segundo informa 

Fein (op. cit .) , em 1946 o sistema Blue Cross abrangia quase dezenove 

milhões de segurados, ao passo que as empresas do ramo financeiro co

briam 10,5 milhões, experimentando crescimento de 184% em relação ao 



número de segurados no ano de 1941. Mantendo esse ritmo de expansão, 

em 1951 essas empresas já superavam o sistema Blue Cross em número 

de segurados: contando com quarenta milhões de pessoas inseridas nos 

seus planos, ultrapassavam este último em três milhões de segurados. 

Deve-se observar, ainda, que essas companhias seguradoras absor

viam, progressivamente, os planos de seguro de grupo destinados aos 

trabalhadores de determinadas empresas, as quais os preferiam pela va

riedade de opções que as seguradoras ofereciam, em contraposição à ri

gidez dos planos Blue Cross e Blue Shield. 

Note-se que o seguro de grupo (sob os três formatos institucionais 

acima referidos) foi conquistando velozmente espaço na sociedade nor

te-americana, uma vez que atendia simultaneamente aos interesses das 

empresas e dos trabalhadores. Do ponto de vista destes últimos, seu atra

tivo residia no fato de que, além de reduzir o valor individual dos prê

mios, os seguros de grupo barateavam seu acesso, dado que as empresas 

assumiam parte do pagamento. No que tange a estas, além de garantir, 

por meio desses planos, a higidez dos seus empregados, beneficiavam-se 

de isenções tributárias, tendo em vista que os valores pagos a esse respeito 

eram descontados dos impostos devidos. 

Assim, ao mesmo tempo que das relações entre capital e trabalho re¬ 

sultava a crescente cobertura dos grupos de trabalhadores das empresas 

de médio e grande porte, ganhava forma e magnitude um problema que 

evidenciava a necessidade de alguma intervenção estatal: a desigualdade 

do sistema de proteção à saúde nos E.U.A. , que excluía não só os grupos 

de alto risco, como os idosos, mas todos os trabalhadores desempregados 

ou vinculados a empresas de pequeno porte. 

4. A conformação do sistema norte-americano de proteção à saúde 

Ao término da segunda guerra mundial se intensifica o processo de 

negociação coletiva entre sindicatos e empresas de forma tal que, em 

1958, i) aproximadamente dois terços da população norte-americana es

tava coberta por algum tipo de seguro saúde (embora com nível de pro

teção notoriamente desigual, tendo em vista a diversidade dos planos) e 

ii) dessa parcela atendida, a maior parte estava vinculada a um plano 

de grupo, contratado pela empresa. Os dados apresentados por Starr 

(op . cit.) são elucidativos a respeito: nessa época, enquanto a proba

bilidade de um trabalhador do setor industrial ter algum plano de seguro 

saúde era de 9 1 % , no setor da construção civil caía para 6 5 % , e na 

agricultura, silvicultura e pesca alcançava apenas 4 1 % . 

Um fator explicativo da quase completa ausência do sistema nacional 

de atenção à saúde na pauta de reivindicações dos trabalhadores norte-



americanos é, sem dúvida, o fato de que, naquele momento, os segmentos 

da força de trabalho com maior poder de pressão estavam, justamente 

por isso, já cobertos pelos melhores planos de seguro saúde. 

Deve-se salientar, a esse respeito, que o sistema político estadunidense 

contém, desde os primordios, importantes peculiaridades que o distan

ciam das nações que incorporaram o modelo welfariano de proteção so

cial. É interessante notar que se, do ponto de vista da formação desse 

Estado, o sufrágio universal — ainda que restrito à população branca 

— tenha sido adotado antes mesmo da estruturação de instituições pú

blicas nacionais, no que tange à sociedade civil, partidos de esquerda 

que defendessem a criação de um sistema nacional de saúde nunca che

garam a crescer de forma significativa. Conseqüentemente, embora a 

questão tenha surgido de forma tímida e intermitente entre os anos 30 e 

60, sob inspiração dos Welfare States europeus, ela nunca teve reper

cussão na sociedade norte-americana. Até mesmo em plena crise dos anos 

30, que deu origem ao New Deal promovido pelo Presidente Roosevelt, 

a questão da proteção social escapou nos E.U.A. das mãos do Estado 

que, como apontam Weir & Skocpol (1985), sempre se caracterizou por 

uma "administração nacional fraca e autoridade pública fragmentada e 

dividida", ficando, portanto, o restrito leque de políticas públicas de 

cunho social sob responsabilidade predominantemente local ou , quando 

muito, estadual. 

No início dos anos 60, adquire maior vigor a discussão acerca da ne

cessidade de uma reforma que ampliasse o acesso aos serviços de saúde 

à população descoberta (anciãos, desempregados e trabalhadores vincu

lados a pequenas empresas, dentre outros) e racionalizasse o modelo mé¬ 

dico-assistencial que, em virtude da estrutura da oferta dos serviços, 

utilizava excessivamente as instalações hospitalares, em detrimento da 

rede ambulatorial (Starr, o p . cit.). 

Nesse sentido, o governo Kennedy acenou com uma reforma basica

mente voltada à "atenção comunitária" baseada na instituição de seguro 

de saúde obrigatório, o qual, por um lado, atendia aos interesses dos 

hospitais vinculados ao sistema Blue Cross e, por outro, respondia às 

pressões trabalhistas para adoção do seguro obrigatório pelas empresas 

e às das organizações da sociedade preocupadas com atenção à saúde da 

população carente. 

Entretanto, a reforma mais importante do sistema de proteção à saúde 

norte-americano só veio a ser implementada por seu sucessor, Lyndon 

Johnson. Assumindo o governo em 1963 declarando "guerra à pobreza", 

Johnson conseguiu a aprovação no Congresso de um mix resultante de 

diversas propostas de reforma, criando dois programas destinados a 

clientelas distintas, com níveis de cobertura e sistemas de financiamento 



diferenciados. Trata-se dos famosos programas MEDICARE e MEDI

CAID, aprovados em 1965. 

Enquanto o primeiro foi concebido sob o espírito do seguro social de 

responsabilidade do governo federal, o segundo configurou-se segundo os 

moldes típicos da política assistencialista, cujo acesso foi vinculado à 

apresentação de atestado de pobreza. 

a) O Programa Medicaid 

Este programa, de responsabilidade estadual, é financiado com recur

sos fiscais desta esfera de governo e também recebe transferências espe

cíficas federais, em proporção variada de acordo com o nível de pobreza 

do estado. Ele se destina exclusivamente à população de baixa renda 

(que deve comprovar condição de pobreza) e os serviços a ele vinculados 

são preponderantemente prestados por hospitais privados contratados 

pelos governos estaduais. Trata-se de programa com níveis de atenção e 

cobertura heterogêneos, dado que estes dependem da capacidade de fi

nanciamento e das diretrizes políticas de cada unidade da federação nor

te-americana. 

b) O Programa Medicare 

Diferentemente do Medicaid, este programa é assumido pelo governo 

federal, apresentando, portanto, regulamentação nacional uniforme no 

que diz respeito à população beneficiária, ao financiamento e aos bene

fícios por ele oferecidos. O Programa Medicare se destina à cobertura 

médico-hospitalar dos aposentados, isto é, a população maior de 65 anos 

(desassistida pelos seguros saúde das empresas, que só cobrem os traba

lhadores em atividade — ou seja, enquanto contribuem ao sistema) e 

seus dependentes e aos portadores de doença renal terminal. Os serviços 

incluídos nesse Programa são prestados fundamentalmente por hospitais 

privados contratados e, mais recentemente, por número crescente de or

ganizações do tipo de medicina de grupo, chamado managed health care, 

como as Health Maintenance Organizations (HMOs) e as Preferred Pro

viders Organizations (PPOs) , apresentados a seguir na Seção II. 

Fruto da fusão de duas propostas prévias relativas à atenção médico-

hospitalar desse segmento populacional (que se diferenciavam em abran

gência dos benefícios e do seu sistema de financiamento), o formato de

finitivo do Medicare disposto pelo Social Security Act compreende dois 

sistemas de cobertura (um básico e obrigatório, e outro complementar, 

de adesão voluntária): 

A "Parte A " do programa, de adesão obrigatória, cobre apenas par¬ 



cialmente os gastos de hospitalização, tendo em vista que exclui alguns 

itens importantes e requer, ainda, o co-pagamento pelo usuário. 

A cesta de produtos incluídos nesse sistema abrange os serviços e in¬ 

sumos utilizados no curso de uma internação, bem como os serviços de 

diagnóstico e de tratamento posterior à alta hospitalar (serviços de rea

bilitação, p.ex.) até cem dias após. Deve-se observar, entretanto, que 

esse sistema não cobre importante item do custo da hospitalização: os 

honorários médicos, que são à custa do segurado. Este tem direito a 

utilizar apenas os serviços dos médicos residentes do hospital vinculado 

ao Programa. 

0 financiamento desta "Parte A " do Medicare se dá mediante contribui

ções compulsórias de empregados e empresas sobre a folha de salários, 

existindo teto máximo de contribuição. Deve-se mencionar, ainda, que o 

sistema é co-financiado pelo usuário (isto é, o segurado que efetivamente 

utilize os serviços hospitalares). Assim, por cada internação hospitalar o 

paciente deve pagar montante fixo inicial (que, em 1992, era de US$652) e 

tarifa diária a partir do sexagésimo dia de internação (do sesquicentésimo 

dia em diante o paciente arca com todos os gastos). O mesmo acontece em 

relação aos serviços de diagnose (pelos quais o paciente é onerado em 

quantia prefixada), bem como aos vinculados ao tratamento pós-alta hos

pitalar (dado que, a partir do vigésimo dia de utilização, o paciente passa 

a pagar determinado valor diário — US$81,50 em 1992). Note-se que a 

forma adotada para enfrentar a crise de financiamento por que passa esse 

programa desde os anos 80 tem sido a de onerar cada vez mais o usuário 

por meio dessas formas de co-pagamento. 

A "Parte B " do Medicare, de adesão voluntária, diz respeito a um 

programa de seguro médico complementar. Cobre, assim, despesas com 

honorários médicos, serviços domiciliares, de diagnóstico radiológico, de 

transporte em ambulância e a utilização, após alta hospitalar, de equi

pamentos a domicílio, como leitos especiais e cadeiras de rodas. A co

bertura desse sistema inclui, ainda, o transplante de órgãos. 

Essa "Parte B" , que inclui itens de alto custo, é financiada, de forma 

paritária, por recursos fiscais e prêmios pagos pelos empregados. Este 

sistema requer, também, o co-pagamento pelo segurado, quando utilize 

esses serviços (US$100 de franquia anual mais 2 0 % do valor aprovado 

pelo Medicare para o serviço utilizado). 

Dessa forma, no modelo de proteção social norte-americano, a atenção 

à saúde se dá mediante três sistemas distintos, aos quais se vinculam 

segmentos sociais diferenciados: a) a população inserida no mercado for

mal de trabalho — mais especificamente, trabalhadores de empresas de 

médio e grande porte — tem acesso a sistemas de seguro privado con

tratado pelas firmas; b) os aposentados têm direito a utilizar os serviços 



médico-hospitalares oferecidos pela rede vinculada ao programa Medica

re, gerido pelo governo federal; e c) a população de baixa renda, me

diante apresentação de atestado de pobreza, tem acesso aos serviços pres

tados pela rede hospitalar contratada pelo programa Medicaid, de 

responsabilidade dos governos estaduais. 

II — A configuração atual d o sistema de saúde dos E.U.A. 

Os antecedentes do atual sistema de saúde norte-americano, acima 

relatados, desenharam progressivamente seus principais traços contem

porâneos: trata-se de sistema plural, no qual participa grande variedade 

de instituições públicas e privadas, sendo: i) o braço estatal fortemente 

descentralizado e responsável por ações de controle (vigilância epidemio

lógica e sanitária) e, ainda, pela provisão — e não a prestação direta — 

de serviços médico-hospitalares destinados a segmentos populacionais es

pecíficos; e ii) o setor privado — predominante na assistência direta à 

saúde — objeto de múltiplos e elaborados arranjos institucionais e ad

ministrativos. 

Dessa forma, o sistema de saúde estadunidense é composto de uma 

miríade de subsistemas, aos quais correspondem clientelas distintas com 

acesso a planos de saúde de cobertura também diferenciada, como se 

observará a seguir. 

1. A configuração institucional do sistema 

1.1. O setor público 

A estrutura institucional do setor público, fortemente fragmentada, é 

funcional a uma lógica de intervenção recortada por programas, seja de 

controle e vigilância (como é o objeto de atuação da Food and Drug 

Administration e do Center for Diseases Control), seja de assistência mé¬ 

dico-hospitalar a clientelas específicas. Assim, enquanto o Health Care 

Financing Administration, pertencente ao US Department of Health and 

Human Services (órgão que corresponderia ao Ministério da Saúde), se 

responsabiliza por assistência a aposentados e renais terminais, um órgão 

estranho a esse departamento — The Veterans Administration — cuida 

do programa de veteranos de guerrra, que detém a maioria dos leitos 

públicos federais. Por sua vez a atenção à saúde dos pobres, por meio 

do Medicaid é administrada pelos estados, com co-participação financeira 

do governo federal, como já referido anteriormente. 

Nesses programas de natureza médico-assistencial, o Estado atua fun¬ 



damentalmente como gestor da provisão e financiamento dos serviços, 

deixando a prestação direta em mãos de uma rede de instituições de 

natureza diversa, pertencentes ao setor privado. 

Em relação à participação de cada esfera de governo na gestão do 

sistema de saúde, é importante mencionar que, em congruência ao modelo 

federativo estadunidense, que confere aos estados alto grau de autono

mia, fica a cargo destes governos subnacionais a organização do sistema. 

Por sua vez, o governo local também participa da sua gestão e, no caso 

de counties com economia mais sólida, detém alto grau de autonomia 

administrativa. 

1.2. O setor privado 

0 setor privado é o principal prestador do sistema de saúde norte-

americano, dado que até mesmo os serviços vinculados a programas es

tatais (como o Medicare e o Medicaid) são preponderantemente feitos por 

unidades privadas contratadas. Deve-se notar que, tendo em vista o ele

vado custo da atenção médico-hospitalar nos E.U.A., superior à capaci

dade de pagamento individualizado da maior parte da sociedade, a re

lação usuário-prestador vem sendo progressivamente mediada por um 

terceiro agente, seja ele o Estado (por meio dos referidos programas), 

seja empresas de seguro saúde dos mais variados tipos. 

É assim que o segmento privado do setor saúde se constitui numa 

constelação de instituições de natureza diversa, organizadas e inter-rela¬ 

cionadas por meio de enorme multiplicidade de arranjos administrativos 

e financeiros. 

a) 0 setor privado sem finalidade de lucro 

Em primeiro lugar devem ser citadas as instituições de origem mais 

antiga, que ainda persistem nesse sistema de saúde. Trata-se das orga

nizações não governamentais, como as originárias das antigas instituições 

de caridade, às quais se somam outras entidades criadas mais recente

mente. Em geral, cada uma dessas organizações dirige suas ações médi¬ 

co-assistenciais a grupos sociais específicos, predominantemente definidos 

por doenças específicas (como os portadores de câncer, p .ex . ) , mas tam

bém por recorte sócio-espacial (indígenas e t c ) . 

A participação dessas entidades não é desprezível: a American Cancer 

Society, por exemplo, hoje se constitui numa organização de abrangência 

nacional, embora atue de forma descentralizada, tanto na coleta de fun

dos como na organização de seus serviços. Por outro lado, segundo Roe¬ 

mer (1986), o número de organizações não governamentais que atuam 

no campo da saúde alcança dezenas de milhares, crescentemente estimu

ladas pelo Estado das mais diversas formas. 



b) O setor privado lucrativo 

Com a introdução dos programas Medicare e Medicaid e, ainda, a 

expansão das variadas organizações de seguro saúde, que ampliaram con

sideravelmente a demanda efetiva dos serviços prestados pelo setor privado 

lucrativo, hoje 7 2 % das receitas dos prestadores privados provêm de 

planos em que intervém vim terceiro agente (Knickman & Thorpe, 1990), 

seja ele o Estado, seja outra empresa mediadora da relação usuário/pres

tador. Assim, ao estender o acesso das unidades privadas a segmentos 

populacionais sem poder aquisitivo para custear individualmente o uso 

desses serviços, a participação desses terceiros agentes possibilitou notável 

proliferação de unidades privadas de caráter lucrativo nos últimos vinte e 

cinco anos. 

Observe-se que até o final dos anos 70, o seguro saúde estava em mãos, 

fundamentalmente, dos planos Blue Cross e Blue Shield ou das compa

nhias seguradoras pertencentes ao setor financeiro. Entretanto, a partir 

da década de 80, emergem novos arranjos financeiros e organizacionais 

que introduzem inovações não só na natureza das próprias seguradoras 

como na sua relação com os prestadores. O crescimento dessas novas 

formas, e o aumento relativo da cobertura pelas seguradoras podem se 

observados no Gráfico 1. 



Ê assim que a prática médico-assistencial privada deixa, progressi

vamente, de se assentar em unidades isoladas e remuneradas no ato, 

para sustentar-se num conjunto de diversos subsistemas em que inte

ragem empresas gerenciadoras da assistência à saúde (que articulam a 

oferta e a demanda de serviços médico-hospitalares) e os prestadores 

(médicos e unidades ambulatoriais e hospitalares), constituindo-se, por 

meio desse processo, a vasta gama de sistemas organizacionais engloba

da sob o termo Managed Health Care, que apresentamos de forma su

cinta a seguir. 

No início dos anos 80, era possível distinguir, além das tradicionais 

empresas seguradoras de origem financeira, dois tipos de organizações 

de Managed Health Care claramente diferentes: 

— as Health Maintenance Organizations (HMOs), caracterizadas por 

vender planos de seguros saúde que ofereciam os serviços de determinado 

grupo de hospitais e/ou médicos credenciados; e 

— as Preferred Provider Organizations (PPOs), que trabalhavam 

com planos que contemplam universo de prestadores mais abrangente. 

Entretanto, à proporção que o sistema do Managed Health Care foi 

tornando-se mais complexo, diversificando-se, é difícil hoje distinguir 

com clareza os variados tipos de organizações existentes e seus respectivos 

planos. Com essa limitação em mente, é possível hoje, identificar, em 

linhas gerais, os seguintes arranjos na prestação de serviços médico-hos

pitalares nos E.U.A. (Kongstvedt, 1993): 

i) As Health Maintenance Organizations (HMOs). Constituem o for

mato original e predominante do Managed Health Care, sendo um mix 

de seguradoras e prestadoras de serviços de saúde, por meio de uma rede 

de unidades ambulatoriais e hospitalares por elas credenciada. Inicial

mente, os planos adotavam o sistema de pré-pagamento de taxa fixa pelos 

segurados, mas hoje incorporam várias outras formas de cobrança. 

Por outro lado, as HMOs se distinguem, também, segundo a maneira 

como se relacionam com os prestadores, no que tange particularmente 

aos médicos. Cabe observar a respeito que, além de existirem cinco for

mas distintas de relacionamento HMO/médico, uma mesma organização 

adota, muitas vezes, métodos diferentes para remunerar os diversos gru

pos de médicos por ela credenciados: 

— o modelo de staff, no qual os médicos têm vínculo empregatício 

com a HMO, sendo assalariados e, eventualmente, remunerados adicio

nalmente à base de produtividade. Esses profissionais têm dedicação ex

clusiva à HMO, sendo a eles vedada a atenção de pacientes que não 

sejam segurados dessa organização. Trata-se, ainda, de sistemas fecha

dos de prestadores, nos quais as unidades ambulatoriais e de serviços 



auxiliares de diagnóstico e terapia pertencem geralmente às HMOs que, 

por sua vez, credenciam hospitais para a execução de tratamentos que 

requerem internação; 

— o modelo de grupo, por meio do qual a HMO contrata um grupo 

de médicos de diversas especialidades, desta vez empregados pela em

presa de medicina de grupo. Em alguns casos, os grupos de médicos de

dicam-se exclusivamente à HMO a que estão credenciados e, em outros, 

têm maior independência, sendo, freqüentemente, os proprietários da 

H M O ; 

— o modelo de rede (network), mediante o qual diversos grupos de 

médicos são contratados por uma mesma HMO, sejam eles grandes em

presas de medicina de grupo abrangendo múltiplas especialidades, como 

as contratadas pelo Health Insurance Plan of Greater New York, ou 

pequenos grupos de médicos voltados aos cuidados primários de saúde, 

como é o caso da rede de atenção primária credenciada pela West Mi

chigan Health Care Network em Grand Rapids, Michigan; 

— o modelo de Associações de Prática Individual, pelo qual a HMO 

contrata associações de médicos, embora os profissionais preservem sua 

prática individualizada nos próprios consultórios, não atendendo exclu

sivamente pacientes segurados à HMO. Nesses casos, evidentemente, os 

planos de seguro são muito mais abertos, abrangendo a totalidade dos 

prestadores de determinada localidade. Por outro lado, as associações 

podem ou não estar vinculadas exclusivamente a uma HMO, segundo o 

tipo de contrato estabelecido; e 

— o modelo de contrato direto, no qual os médicos são individual

mente contratados pela HMO, à base de pagamento por capitação ou por 

ato médico. É comum, nesse sistema, adoção de esquemas de controle da 

utilização dos serviços, por meio de uma agência que funciona como porta 

de entrada do sistema médico-assistencial da HMO. 

ii) As Preferred Provider Organizations (PPOs). Trata-se de orga

nizações que oferecem ao empregador e/ou as empresas de seguro ser

viços de um grupo fechado de prestadores (médicos, hospitais, serviços 

auxiliares de diagnóstico e terapia) contratados. Em troca da clientela 

segurada através das PPOs, os prestadores se dispõem a aceitar não só 

o método de pagamento das PPOs (geralmente por procedimento ou por 

grupo diagnóstico), mas também as normas da prática médica (isto é, 

as funções de produção de cada procedimento) por elas estabelecidas. 

Deve-se notar que, diferentemente das HMOs, as PPOs possibilitam 

ao segurado utilização de serviços não credenciados, mediante adesão a 

planos diferenciados (mesmo no valor dos prêmios) ou co-pagamento no 

ato da utilização desses serviços. 



iii) As Exclusive Provider Organizations (EPOs). São similares às 

PPOs, distinguindo-se destas somente pelo fato de limitarem de forma 

rígida acesso dos segurados à rede de prestadores credenciados. Ultima-

mente, algumas EPOs vêm assumindo a flexibilidade das PPOs em rela

ção à expansão do acesso a unidades não credenciadas, mas o condicio

nam à sua autorização prévia. 

iv) Outros sistemas mistos. Existem, além desses três tipos caracterís

ticos de Managed Health Care, outros sistemas que se constituem em 

mixes ou variações dos anteriores. Por exemplo, os Point-of-Service 

Plans são sistemas híbridos de HMO e PPO e se apresentam de duas 

formas principais: 

— como sistemas complementares das PPOs, que oferecem apenas 

atenção primária a segurados adscritos a médicos credenciados, geral

mente remunerados pelas organizações mediante o sistema de capitação 

(isto é, pagamento mensal de valor fixo per capita multiplicado pela 

clientela a ele adscrita). Esses médicos se constituem na porta de en

trada da atenção médico-hospitalar das PPOs oferecida por meio dos 

planos mais abrangentes. 

— como sistemas complementares, de acesso aberto, das HMOs, me

diante os quais os segurados aos planos fechados das HMOs têm acesso a 

serviços altamente especializados prestados por profissionais não creden

ciados por essas organizações. A inserção nesses planos complementares, 

que permitem ao segurado optar por serviço credenciado ou não no ato da 

utilização (daí advém a denominação "point-of-service plans"), pressupõe, 

além de prêmios de valor mais elevado, co-pagamento dos serviços não 

credenciados utilizados. 

Essas várias formas de arranjos entre prestadores e companhias de 

seguro-saúde vêm sofrendo nos últimos quinze anos transformações — e 

mixagens — que viabilizaram formidável expansão do Managed Health 

Care, como pode ser observado no Quadro 2. 

Observe-se que aos arranjos financeiro-organizacionais que compõem 

o Managed Health Care em todas as suas variedades, estavam vinculados 

nada menos que 95% dá população coberta nesse ano. Até mesmo as 

companhias seguradoras introduziram algum tipo de "administração" na 

assistência que cobriam, passando os planos livres de 41 % de cobertura 

em 1987 para 5% em 1990. 

2. Características estruturais do sistema: cobertura e financiamento 

A multiplicidade institucional do sistema sanitário norte-americano, 

vista acima, guarda coerência com as características do modelo de pro¬ 



teção à saúde baseado no seguro privado, do qual os E.U.A. são o caso 

paradigmático: uma vez que esse modelo é baseado na aquisição indivi

dual ou em grupo (de trabalhadores) de planos de seguro-saúde privados, 

ele constitui sistema altamente fragmentado e diversificado, tanto na na

tureza dos prestadores como nos arranjos organizacionais que interme¬ 

deiam a oferta e a demanda dos serviços médico-hospitalares, e, ainda, 

na cobertura e nos métodos de financiamento dos subsistemas aos quais 

cada segmento populacional está vinculado. 

2.1. Cobertura 

Apesar de exibir o maior gasto per capita em saúde (US$2.566, em 1990) 

dos países da OCDE, a performance do sistema sanitário estadunidense 

deixa muito a desejar em cobertura, seja pela considerável parcela da 

população que não tem acesso a nenhum serviço, seja pelas desigualdades 

que se observam entre a própria população formalmente segurada, na 

abrangência da cobertura dos sistemas de proteção à saúde a que cada 

segmento tem acesso. 

a) No que tange aos sistemas de proteção geridos e/ou financiados 

pelo Estado, estão segurados, como vimos, os aposentados (por meio do 

programa Medicare) e os portadores de atestado de pobreza (que têm 



acesso à rede médico-hospitalar vinculada ao programa Medicaid). Deve-

se registrar a respeito da cobertura desses programas que: 

— tendo em vista que os prestadores a eles vinculados são quase todos 

privados e que as associações médicas detêm forte poder nesse país, a 

proteção à qual os aposentados têm obrigatoriamente direito se dá so

mente por meio da "Parte A " do Medicare, que contempla apenas a co

bertura de gastos hospitalares (e, mesmo assim de forma parcial, tendo 

em vista o peso do co-pagamento). Dessa forma, esse segmento popula

cional só adquire proteção em relação ao gasto com honorários médicos 

(que representam importante item do custo dos tratamentos nos E.U.A.) 

se aderir voluntariamente à "Parte B " do Medicare. Obviamente, a "so

berania do consumidor" vinculada a essa escolha é fundamentalmente 

regida por seu poder aquisitivo; 

— no que tange aos serviços vinculados ao programa Medicaid, gerido 

pelos estados, a qualidade e abrangência da cobertura é diferenciada, como 

já foi referido, segundo a política e a capacidade financeira de cada unida

de da federação, bem como a estrutura de sua oferta de serviços. 

b) Em relação aos sistemas de seguro-saúde privados, nos quais pre

dominam os planos de grupo destinados aos trabalhadores de cada em

presa, é importante salientar que o acesso a eles não se constitui num 



direito trabalhista, mas num fringe benefit cuja concessão é fruto da 

política particular de cada empresa. Dessa forma, observa-se que: 

— os segmentos da força de trabalho vinculados a firmas de pequeno 

porte sempre estiveram excluídos desse sistema de proteção, dada sua 

baixa capacidade financeira ante o maior valor unitário dos prêmios a 

elas cobrados pelas companhias seguradoras; na mesma situação se en

contra a mão-de-obra pouco especializada, com baixo poder de reivindi

cação; 

— entre a população coberta por planos intermediados pela empresa, 

são notáveis as diferenças, seja de cobertura (tanto em relação à capa

cidade de escolha dos prestadores como à gama de tratamentos cobertos 

por cada tipo de plano), seja da participação dos trabalhadores no fi

nanciamento desses planos; e, ainda, 

— é notório o grau de insegurança oferecido por esses sistemas, uma 

vez que qualquer trabalhador formalmente segurado perde automatica

mente filiação ao seguro quando demitido da empresa e se nesse caso 

for , ainda, portador de doença cronicodegenerativa, ficará eternamente 

desprotegido, tendo em vista que as companhias de seguro-saúde rara

mente contemplam contratos com esse tipo de doente. 

c) A população descoberta pelo sistema de saúde norte-americano é, 

portanto, constituída fundamentalmente pelos que: 

— não são suficientemente pobres para utilizar serviços vinculados ao 

programa Medicaid; ou 

— estão desempregados; ou 

— têm vínculo de trabalho formal, mas não acedem como fringe be

nefit a um plano de seguro-saúde privado nem têm poder aquisitivo para 

adquiri-lo individualmente. 

2 .2 . Financiamento 

Como mostram os dados apresentados pela Health Care Financing 

Administration (1993), o setor saúde absorveu, em 1990, nada menos que 

12 ,1% do Produto Nacional Bruto norte-americano, isto é, 59% mais 

que a média observada nos países da OCDE ( 7 , 6 % ) , como se verifica na 

Tabela 1. Deve-se mencionar que o gasto em saúde, como porcentagem 

do PNB, vem exibindo movimento de contínuo e acentuado crescimento 

a partir de 1970, numa taxa média anual de 2 ,5%. 

Desse gasto em saúde, que saltou nos E.U.A. de US$250 bilhões em 

1980 a 660 bilhões em 1990, segundo os dados do Congresso estaduni

dense (1992), menos da metade (42%) é executada pelo setor público 

(fundamentalmente por meio do programa Medicare), ao passo que na 

média observada dos países da OCDE, o Estado é responsável por 74% 



dessa despesa. Por sua vez, o gasto privado é, obviamente, majoritaria¬ 

mente alocado na aquisição de planos de seguro-saúde. Estes absorvem 

33% da despesa setorial, como se verifica no Quadro 3. 

O sistema de financiamento do setor saúde norte-americano foi até 

aqui apresentado da perspectiva do gasto mas não das fontes de recursos. 

Em relação a estas, é possível afirmar que: 

— no que tange ao gasto privado, verificam-se dois movimentos: por 

um lado, o declínio do pagamento individual direto (out-of-pocket) de 

serviços médico-hospitalares a partir dos anos 60, que veio sendo subs

tituído pelos prêmios pagos a sistemas de seguro-saúde de grupo (os gas

tos privados provenientes do pagamento direto pelo paciente passaram 



de 5 3 % , em 1965, para apenas 28% do total das despesas privadas em 

saúde em 1987). Entretanto, a partir do final da década de 80, quando 

se verifica substancial elevação do custo dos tratamentos, é notório o 

aumento da participação do co-pagamento no gasto privado em saúde. 

Como se sabe, também participam do gasto privado as empresas que 

oferecem planos de seguro-saúde a seus trabalhadores, tendo em vista 

que financiam parte dos prêmios desses planos. 

— em relação ao gasto público em saúde, vale reiterar que: i) a "Parte 

A " do programa Medicare é financiada por contribuições tripartites obri

gatórias, e a "Parte B " se sustenta com base em contribuições voluntá

rias do empregado e recursos fiscais da esfera federal; ii) o programa 

Medicaid é financiado por receitas tributárias estaduais e federais; e iii) 

os demais programas de saúde pública se sustentam com recursos fiscais 

de âmbito nacional e local. 

Deve-se mencionar que a participação dos recursos públicos — espe

cialmente os da esfera federal — vem crescendo no financiamento do 

setor saúde nas últimas três décadas, como se observa na Tabela 3. Essa 

elevação é devida sobretudo ao peso dos programas Medicare e Medicaid. 

Finalmente, vale apontar algumas tendências na estrutura do gasto 

em saúde nos E.U.A. Evidencia-se, em primeiro lugar, a aceleração de 

sua taxa de crescimento que, desde meados da década dos 70, oscila 

entre 11 e 12% ao ano, em contraposição com a taxa de 8,9% observada 

em 1965, por exemplo. Observe-se que essa aceleração do gasto, que 

atinge igualmente o setor público e o privado, vem resistindo a inúmeras 

iniciativas de contenção, relatadas no item 3 desta seção. 

No que tange à estrutura dessa despesa, os serviços hospitalares sem

pre consumiram a maior parcela, atingindo em 1990 participação de 



43,7%, o que corresponde a US$256 bilhões. Note-se que o peso desse 

componente vem diminuindo em relação ao do segundo item de gasto em 

saúde, isto é, os honorários médicos, que representaram nesse mesmo 

ano 22,5% da despesa e cuja participação vem crescendo de forma sig

nificativa, como mostra a Tabela 3. 

Como aponta Thorpe (1990), um terço aproximadamente da acentua

da elevação do gasto em saúde verificada a partir de meados dos anos 

70 deve ser atribuido ao comportamento das taxas de inflação observadas 

na economia norte-americana nesse período. Por outro lado, estima-se 

que 11% desse aumento da despesa sejam fruto do crescimento popula

cional, uma vez que este eleva o nível de utilização dos serviços de saúde. 

Apenas cerca de 43% da elevação do gasto em saúde poderiam ser atri

buídos, nestes últimos vinte anos, a fatores extra-setoriais. 

Portanto, é necessário buscar nas características da própria organi

zação da assistência à saúde estadunidense os determinantes das taxas 

de crescimento do gasto setorial, que superaram notavelmente as taxas 

de inflação observadas no período. 

3. Os principais problemas presentes no sistema de saúde dos E.U.A. 

Resumidos em poucas palavras, os principais problemas enfrentados 

hoje pelo sistema de saúde norte-americano residem no fato de que, em¬ 



bora tratando-se do país da OCDE que destina a maior porcentagem do 

seu Produto Nacional Bruto (12,1%) à saúde e exibe o maior gasto per 

capita (US$2.566) nesse setor, o sistema de saúde, baseado fundamen

talmente no seguro privado: a) deixa totalmente desprotegida uma par

cela de aproximadamente 15% de sua população, o que representa nada 

menos do que 37 milhões de pessoas sem acesso a nenhum tipo de serviço 

médico-hospitalar; b) oferece níveis de cobertura altamente diferencia

dos em abrangência do acesso dos diferentes segmentos da população 

segurada; e c) em virtude dessas deficiências, exibe a maior taxa de 

mortalidade infantil (9,1 %o) dentre os países do grupo G-7 1 e a menor 

esperança de vida ao nascer da população masculina (72,0 anos) e, no 

que tange às mulheres, uma esperança de vida (78,8 anos) que só supera 

ligeiramente a do Reino Unido (78,4 anos) (Health Care Financing Ad

ministration, 1993). 

i) Os fatores determinantes desses indicadores de saúde (tamanho da 

população desprovida de acesso ao sistema e desigualdades nos níveis 

de cobertura das pessoas seguradas), insatisfatórios quando examinados 

à luz da magnitude do gasto setorial e em comparação aos demais países 

desenvolvidos, já foram suficientemente explorados acima. É, portanto, 

sobre os fatores determinantes da inigualável expansão do gasto em saú

de norte-americano que nos debruçaremos nas linhas que seguem. 

ii) A contínua e crescente elevação da despesa setorial tem raízes em 

processos que se desenvolvem tanto na prática médico-hospitalar (portan

to, do lado da oferta de serviços de saúde) como na demanda por estes 

serviços. 

— Fatores de expansão do gasto determinados pela oferta (isto é, 

pelos prestadores) 

Em primeiro lugar, deve-se mencionar o processo de acelerada incor

poração de inovações tecnológicas na prática médica, as quais, como 

apontam diversos autores, raramente se traduzem em diminuição do nú

mero de profissionais envolvidos em cada procedimento, elevando, geral

mente, o custo dos tratamentos. A motivação fundamental dessa acelerada 

incorporação tecnológica, num sistema em que prepondera o seguro pri

vado, como o norte-americano, está freqüentemente associada à busca de 

ganhos em competitividade, tendo em vista que a maior parte da clientela 

é atraída pelo grau de qualidade dos serviços oferecidos, sem levar em 

conta sevi preço (pois ela paga prêmios de seguro-saúde, que independem 

da quantidade de serviços utilizados). 

É notório que boa parte desses novos equipamentos de diagnóstico 

e tratamento (imagenologia por ressonância magnética, por exemplo), e 

procedimentos cirúrgicos (como a endoscopia) foram incorporados pelos 

serviços ambulatoriais (U.S. Congress, op . cit .) , o que explica, em par¬ 



o aumento da participação dos honorários médicos no gasto total em 

saúde, evidenciado na Tabela 3. 

A referida elevação do custo dos tratamentos é atribuível, ademais, à 

crescente utilização de serviços diagnósticos cada vez mais elaborados e 

freqüentemente desnecessários. No caso dos E.U.A. , uma causa significa

tiva dessa tendência reside numa atitude defensiva progressivamente ado

tada pelos médicos, em relação a eventuais processos judiciais movidos por 

pacientes, relativos a impericia ou imprudência profissional. Dentro dessa 

lógica, é prescrita uma gama extensissima de exames, com intuito de se 

proteger juridicamente diante da ocorrência de um erro diagnóstico. 

Por outro lado, essa mesma proteção se dá na forma da aquisição de 

seguros contra eventuais despesas decorrentes de ações judiciais, cujos 

prêmios são, obviamente, repassados aos preços dos serviços médicos. 

— Fatores de expansão do gasto determinados pela demanda 

Um elemento tradicionalmente apontado em relação à demanda por 

serviços de saúde é o baixo nível de informação dos consumidores em 

relação à eficácia e à qualidade dos tratamentos que lhe são prescritos. 

Trata-se, portanto, de caso clássico de demanda induzida pela oferta, por 

meio do qual quem determina o tipo e o volume de serviços a serem 

demandados é o próprio prestador, principalmente quando se trata, como 

já foi referido, de consumidores vinculados a planos de seguro-saúde, cujo 

desembolso não é proporcional à quantidade de serviços utilizados. Esse 

processo vem ocasionando, segundo Wennberg (1992), um consumo exces

sivo de serviços de saúde (muitos dos quais são de eficácia questionável), o 

qual se constitui, obviamente, em fator de aceleração da despesa global em 

saúde. 

Nesse contexto, os atores que vêm agindo na redução do gasto em 

saúde não são, nos E.U.A., os usuários, mas os agentes que intermedeiam 

a relação entre estes e os prestadores, isto é, o Estado e as diversas 

empresas de seguro-saúde. 

A primeira e principal iniciativa nessa direção foi tomada pelo Estado 

(mais especificamente pela Health Care Financing Administration, ges

tora do programa Medicare) e foi rapidamente copiada por várias HMOs. 

Ela consistiu na adoção do método de pagamento prospectivo por pro

cedimento (classificado em grupos diagnósticos) para a remuneração dos 

hospitais vinculados a esse programa por tratamentos efetuados, em re

gime de internação, a pacientes portadores de doenças agudas. 

Como se sabe, trata-se de sistema de pagamento mediante o qual o 

hospital recebe, por tratamento efetuado, um valor unitário prefixado, 

independente dos custos efetivamente realizados 2. Por outro lado, os di

versos tratamentos são classificados em grupos (os famosos Diagnostic 

Related Groups — DRGs), constituídos com base no diagnóstico princi¬ 



pal, que levam em conta peculiaridades do paciente que afetam o custo 

do tratamento, como idade e presença ou não de co-morbidades". 

Dessa forma, esperava-se conter o gasto relativo ao pagamento dos 

hospitais contratados pelo Medicare, uma vez que o reembolso total do 

custo de todos os componentes de cada tratamento foi substituído pelo 

pagamento de valores prefixados. Ainda, por meio desse sistema, que 

atribui a cada tratamento valores fixos que independem da quantidade 

de insumos e serviços nele incorporados, esperava-se estimular mudanças 

na prática médico-assistencial, que operassem para conter seus custos. 

Entretanto, embora a introdução desse método de pagamento haja 

realmente provocado transformações substanciais nos processos de pro

dução efetuados pelos hospitais (como a redução do tempo de permanên

cia dos pacientes), esse movimento não foi acompanhado por redução do 

gasto global do programa Medicare. Como aponta Ugá (1992), uma vez 

que só são remuneradas prospectivamente as altas hospitalares, ao passo 

que os demais serviços continuam sendo pagos por reembolso global, os 

prestadores fugiram das "amarras" financeiras do método de pagamento 

prospectivo mediante as mais variadas estratégias. Dentre as principais 

figuram a concessão de altas precoces associada à proliferação de serviços 

ambulatoriais pós-alta hospitalar, e a transferência da maior parte pos

sível das cirurgias a esse tipo de instalações. O impacto dessas transfor

mações na qualidade dos serviços carece ainda de estudos conclusivos; 

entretanto, como afirmam Gay et al. (1989), os hospitais passaram cer

tamente a efetuar "produtos mais incompletos". 

Dessa forma, o principal fator que contribuiu para a elevação do gasto 

do programa Medicare (que aumentou em mais de 100% entre 1979 e 

1988) foi, sem dúvida, a referida transferência de tratamentos a serviços 

não remunerados de forma prospectiva; com base nos quais é possível 

afirmar que, na realidade, estes últimos estão custeando em parte o setor 

de internações vinculadas ao Medicare (Ugá, 1993). 

III — A Reforma Hillary Rodham Clinton 

"Se os americanos devem ter coragem de mudar cm 

tempos difíceis, nós devemos primeiro estar seguros cm 

nossas necessidades mais básicas. [...] O nosso sistema 

de saúde está profundamente danificado e c chegada a 

hora de repará-lo. 

"Apesar da dedicação dc literalmente milhões dc 

profissionais de saúde talentosos, nossa assistência sani

tária é incerta demais, c cara demais, burocrática c per

dulária demais. Repleta de fraude c cobiça. 



"Depois de longo tempo, após décadas de falsos co

meços, devemos tornar nossa mais urgente prioridade 

dar segurança sanitária a todo americano; assistência 

sanitaria que nunca possa ser subtraída, que esteja sem

pre disponível" (William Clinton, 1993). 

1. Os Principios da Reforma 

As dificuldades acima apontadas fizeram com que as condições de assis

tência aos problemas de saúde constituíssem um dos blocos temáticos 

centrais das eleições presidenciais de 1992. Bill Clinton, logo após sua posse 

em janeiro de 1993, desencadeia gigantesco processo de mobilização de 

intelectuais, profissionais de saúde, empresários, representantes de consu

midores, prestadores de serviços, sindicatos, em dezenas de grupos de 

trabalho coordenados por sua mulher, Hillary Rodham Clinton, e orien

tados por Ira Magaziner, intelectual que já se havia envolvido em diversos 

processos de mudança institucional. Em outubro desse ano, foi finalmente 

submetido à apreciação do Congresso dos Estados Unidos o projeto da Lei 

de Segurança Sanitária, The American Health Security Act. 

Essa lei organiza-se em torno de seis princípios fundamentais — se

gurança, simplicidade, economia, escolha, qualidade e responsabilidade 

— que serão expostos a seguir (The White House Domestic Policy Coun

cil, 1993). 

J . J . Segurança 

O documento elaborado pelo Conselho de Política Doméstica da Casa 

Branca, que sintetizou as propostas da Força-Tarefa para a Reforma da 

Assistência Médica, assinala que um em cada quatro americanos, cerca 

de 63 milhões de pessoas, perde cobertura do seguro saúde por algum 

tempo a cada dois anos, em virtude de perda ou mudança de emprego. 

Trinta e sete milhões não têm nenhum tipo de cobertura e 22 milhões 

não dispõem de cobertura adequada. Quando indivíduos ficam doentes 

ou adquirem uma patologia crônica podem perder cobertura ou se tornar 

incapazes de obtê-la. As seguradoras selecionam os mais saudáveis, que 

apresentam menores riscos, e aos outros cobram prêmios mais caros ou 

negam cobertura. 

Muitas pessoas deixam de trocar de emprego com medo de perder o 

seguro. Os pequenos empresários não conseguem contratar planos de se

guros porque os prêmios são mais caros do que os cobrados das grandes 

corporações. Em virtude dos custos crescentes, muitos empregadores di

minuem a faixa de benefícios cobertos, aumentam a participação no cus¬ 



teio dos planos, limitam cobertura e com freqüência passam a recrutar 

mão-de-obra de tempo parcial para fugir da obrigatoriedade de garantir 

benefícios de saúde. 

De acordo com o plano de reforma, cada cidadão americano passa a 

receber um cartão de "segurança sanitária", que lhe garante acesso a 

um pacote de benefícios por toda a sua vida. Esse pacote prevê a cober

tura dos seguintes serviços de saúde, quando medicalmente necessários 

ou apropriados: 

— Serviços hospitalares, incluindo hotelaria, cuidados de rotina, tra

tamento, serviços diagnósticos, laboratoriais e radiológicos e honorários 

profissionais. 

— Serviços de emergência. 

— Serviços de profissionais de saúde prestados em consultórios, clí

nicas ou outros lugares. 

— Serviços clínicos preventivos. 

— Serviços de saúde mental e de tratamento de dependentes de drogas. 

— Planejamento familiar. 

— Assistência pré-natal e serviços correlatos. 

— Assistência asilar nos últimos seis meses de vida. 

— Assistência domiciliar, incluindo cuidados de enfermagem, fisiote

rapia, terapia ocupacional e da fala, serviços sociais prescritos e terapia 

parenteral domiciliar após doença aguda para evitar cuidados institu

cionais. 

— Assistência prolongada, incluindo cuidados de internação em 

"nursing homes" ou centros de reabilitação após doença aguda por até 

cem dias a cada ano. 

— Serviços de ambulância. 

— Serviços de diagnóstico e laboratório em regime ambulatorial. 

— Assistência farmacêutica ambulatorial, incluindo insulina e produ

tos biológicos. 

— Serviços de reabilitação, incluindo fisioterapia e logopedia para 

restaurar funções ou minimizar limitações resultantes de doença ou aci

dente. 

— Equipamentos médicos duráveis, órteses e próteses. 

— Exames oftalmológicos e auditivos de rotina a cada dois anos. 

— Óculos para menores de dezoito anos. 

— Assistência odontológica para menores de dezoito anos. 

Além dos benefícios acima enumerados, o plano de reforma prevê que 

até o ano 2001 a lista deverá ser acrescida de assistência odontológica 

preventiva para adultos, ortodontia quando indicada para evitar cirurgia 

reconstitutiva em crianças e expansão da cobertura de serviços de saúde 

mental e tratamento de dependentes de drogas psicoativas. O acesso a 



esse conjunto de benefícios deverá ser garantido a todo cidadão ameri

cano "do berço ao túmulo". 

É extremamente importante observar a explicitação dos benefícios co

bertos, evitando cláusulas expressas com letras minúsculas que definem 

exclusões de serviços ou procedimentos nos diferentes planos ou, o que 

é pior, garantias genéricas de cobertura às quais não correspondem pres

tações específicas. 

Além de fixar o pacote de benefícios, a lei da reforma não permite 

que as seguradoras imponham limites por toda a vida a pessoas que te

nham doenças graves e também que fixem encargos maiores para pessoas 

idosas e enfermas. A lei também estabelece limites para aumentos dos 

planos de saúde e nas despesas "do próprio bolso" por ano (co-partici¬ 

pação nos gastos e franquias) independentemente da intensidade e fre

qüência da utilização dos serviços de saúde. 

O Medicare é mantido e fortalecido, acrescentando-se aos benefícios 

assistência farmacêutica. 

1.2. Simplicidade 

O segundo princípio em torno do qual se orienta a reforma é a sim

plicidade. A existência de mais de 1.500 seguradoras, cada uma com di

ferentes exigências, coloca sobre empresas e prestadores de serviços de 

saúde encargos administrativos excessivos. Em anos recentes o número 

de administradores nos hospitais cresceu quatro vezes mais que o número 

de médicos. A força-tarefa que elaborou as propostas do plano de refor

ma chegou a estimar que para firmas com menos de cinco empregados, 

os custos administrativos absorvem quarenta centavos de cada dólar de 

prêmio pago, comparados com cinco centavos para as grandes compa

nhias. Médicos e enfermeiras consomem parte considerável de seu tempo 

preenchendo formulários que nada têm a ver com o tratamento que ad

ministram a seus pacientes. 

Para a redução da burocracia a reforma propõe o fornecimento a 

cada cidadão de um cartão de Segurança Sanitária e obriga todos os 

planos de saúde a adotarem formulário padrão para a reclamação de 

pagamentos. Prevê também a lei redução no volume de papéis como de

corrência da fixação do pacote padrão de benefícios com a padronização 

da codificação e do faturamento. 

1.3. Economia 

O documento da Casa Branca analisa longamente o problema da ca

pacidade de se financiar o sistema a longo prazo. Chega a estimar que, 



sem adoção de providências, a participação dos gastos em saúde no Pro

duto Interno Bruto atingiria 19% no ano 2.000. Discute as conseqüências 

desses custos na remuneração da força de trabalho, no seu encarecimento 

e na diminuição da competitividade internacional por essa elevação nos 

custos da mão-de-obra. Nas palavras do Presidente Clinton, "nossos tra

balhadores perderão quase US$600 de renda ao fim da década. [ . . . ] E 

um terço dos pequenos negócios que hoje dão cobertura a seus empre

gados dizem que serão forçados a largar seus seguros. As grandes cor

porações sofrerão grandes desvantagens na concorrência global. E os cus

tos da assistência à saúde devorará fatias cada vez maiores de nosso 

orçamento" (Clinton, 1993). 

Para enfrentar o crescimento dos gastos em saúde a reforma pretende 

i) oferecer a grupos de consumidores e pequenos negócios a mesma 

capacidade de negociação que as grandes corporações possuem, forçando 

os planos de saúde a competir em qualidade e preço e estabelecendo teto 

para aumentos anuais dos prêmios; 

ii) garantir cobertura universal, evitando a procura tardia de estabe

lecimentos de saúde e a utilização de recursos mais caros como os serviços 

de emergência; 

iü) simplificar os procedimentos burocráticos como acima referido e 

iv) combater a fraude e o abuso, impondo também condições aos pro

cessos jurídicos por erros médicos. 

A organização de "alianças regionais de saúde" (Regional Health Al

liances) constitui-se em uma das principais pedras angulares de todo o 

plano. Essas alianças funcionarão como cooperativas de compra de pla

nos de saúde, com a finalidade de representar os interesses dos consu

midores e compradores de serviços de assistência à saúde e negociar com 

os diferentes planos de saúde. A lei delega aos estados o estabelecimento 

dessas "alianças" que tanto poderiam ser organizações não lucrativas, 

órgãos estaduais independentes ou do próprio poder executivo estadual. 

Prevê-se que em seu conselho diretor estejam representados paritaria

mente representantes dos empregadores e dos consumidores e que dele 

devem ser excluídos membros e parentes de membros de grupos que te

nham interesses de negócios diretos e indiretos na prestação de serviços 

de saúde (prestadores de serviços e seus empregados, donos de planos 

de saúde, membros de associações que representem interesses de presta

dores de serviços de saúde, proprietários, membros de conselhos direto

res, empregados de companhias farmacêuticas, de equipamentos ou su

primentos médico-hospitalares). 

Essas alianças promovem alistamento de todas as pessoas que residem 

na área geográfica para a qual presta seus serviços, incluindo os não 

trabalhadores e os trabalhadores de baixa renda, em um plano de saúde 



que forneça o pacote de benefícios estabelecido. Uma vez por ano é aberto 

um período de inscrição durante o qual os indivíduos podem escolher 

entre os diferentes planos oferecidos por meio da aliança. As alianças 

negociam com os diferentes planos procurando obter para seus inscritos 

maiores vantagens em preço e qualidade. As empresas com mais de 5.000 

empregados podem organizar-se em alianças empresariais ou juntarem-se 

às alianças regionais. 

A idéia subjacente à organização das alianças regionais é a de que o 

maior volume de indivíduos para cobertura sanitária aumenta considera

velmente a capacidade de barganha em benefício dos consumidores finais. 

1.4. Escolha 

Cada vez mais no atual sistema de saúde americano é o empregador e 

não o empregado quem escolhe o plano de saúde. Com grande freqüência 

só é oferecido um único plano. Como tem aumentado o número de planos 

com escolha limitada de profissionais e serviços é cada vez mais difícil para 

o trabalhador escolher seu médico e o hospital no qual se deseja tratar. O 

plano de reforma prevê que sejam oferecidos pelo menos três tipos diferen

tes de planos aos cidadãos. Tanto pode ser escolhido uma Health Mainte

nance Organization ou uma rede de médicos e hospitais. Se o plano não 

satisfaz, pode ser trocado uma vez por ano, nas rodadas de inscrição 

promovidas pelas alianças regionais. Da mesma forma prevê-se que os 

médicos possam trabalhar em vários planos diferentes. 

1.5. Qualidade 

A qualidade do sistema de saúde americano é bastante desigual. Não 

existem padrões que definam o que é uma prática médica boa . Não, há 

produção e circulação de informação para consumidores. Há, segundo o 

Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências, tanto o uso de 

procedimentos desnecessários ou inapropriados e provisão excessiva de 

serviços apropriados quanto a subutilização de cuidados necessários, efe

tivos e apropriados (Institute of Medicine, 1993). 

O projeto de reforma propõe que se aprimore a informação para jul

gamento da qualidade. As alianças regionais devem produzir relatórios 

anuais de desempenho para medir como planos de saúde, médicos e hospi

tais se comportam em um conjunto de quatro indicadores críticos: acesso, 

propriedade, resultado e satisfação do usuário. Serão produzidos "report 

cards" que comparam os vários planos de acordo com um conjunto de 

indicadores selecionados, permitindo aos usuários escolherem os de melhor 

qualidade e aos médicos tomarem decisões melhores e mais sábias. 



1.6. Responsabilidade 

O Presidente Clinton em sua mensagem ao congresso identifica a ne

cessidade de restaurar "um sentido de que todos estão junto nisto e todos 

têm a responsabilidade de ser uma parte da solução" e conclama à ação 

i) os que lucram com o sistema — "as companhias de seguro que 

alijam os que adoecem. [ . . . ] os laboratórios que apresentam contas frau

dulentas, os advogados que abusam dos processos de erros médicos [ . . . ] 

as companhias farmacêuticas que cobram três vezes mais nos Estados 

Unidos do que no exterior." 

ii) os cidadãos americanos para mudarem alguns comportamentos — 

violência alarmante, uso abusivo de armas de fogo, consumo excessivo 

de bebidas, fumo, AIDS, gravidez adolescente, bebês de baixo peso. 

iii) os cidadãos para que tenham mais consciência dos custos do sis

tema de saúde — a imposição de co-pagamento dos serviços ajudaria 

neste chamado à responsabilidade e 

iv) a todos para que a cobertura universal seja garantida e todos par

ticipem de seu financiamento. 

1.7. O Conselho Nacional de Saúde 

A Lei de Segurança Sanitária cria um Conselho Nacional de Saúde 

independente com a finalidade de supervisionar o estabelecimento e a 

administração do novo sistema de saúde pelos estados e de interpretar e 

atualizar o pacote de benefícios nacionalmente garantido, podendo reco

mendar ao presidente e ao congresso ajustes no pacote que reflitam mu

danças na tecnologia necessidades de assistência à saúde ou nos métodos 

de prestação de serviços. O conselho também expede regras para a im

plementação do orçamento da assistência sanitária e aloca recursos para 

as diferentes abanças regionais. 

Esse conselho e também responsável pelo estabelecimento do Programa 

Nacional de Administração de Qualidade, conduzido por um subcomitê 

nomeado pelo presidente da república, encarregado de definir os elementos 

que conformarão os relatórios de desempenho e de estabelecer as medidas 

necessárias para o aprimoramento da qualidade dos serviços de saúde. 

O conselho é composto por sete membros nomeados pelo presidente 

da república com o aconselhamento e aprovação do senado federal. Seu 

mandato é de quatro anos e o presidente é também nomeado pelo pre

sidente da república e tem seu mandato coincidente com o dele. Durante 

o período em que servem no conselho, os membros trabalham como fun

cionários federais e não podem exercer nenhum outro emprego. Os mem¬ 



bros não podem ter nenhum interesse pecuniário ou manter qualquer 

relação com planos de saúde, prestadores de serviços de saúde, compa

nhias de seguro, indústria farmacêutica, de equipamentos médicos ou 

qualquer outro empreendimento correlato. 

2. Financiamento 

2.1. Financiamento da cobertura sanitária 

De acordo com a nova lei, a garantia de cobertura sanitária é obtida 

mediante contribuição de empregados e empregadores às alianças regio

nais. Os prêmios variam de acordo com quatro tipos de famílias: um 

único indivíduo, casal sem filhos, família com apenas o pai ou a mãe e 

famílias com ambos os pais. Os empregadores pagam 80% do valor médio 

dos planos na respectiva aliança regional e os empregados pagam a di

ferença entre este valor e o preço real do plano que escolherem. Por 

exemplo, em uma aliança regional são oferecidos planos individuais de 

US$1.500, 1.700, 1.800 e 2.100 anuais. O valor médio é de US$1.800. 

A contribuição patronal será portanto de US$1.440. Caso o empregado 

escolha o plano mais barato ele terá de pagar apenas US$60 por ano. 

Caso escolha o mais caro, terá de desembolsar US$660. A lei estabelece 

limite de 7,9% da folha de salários como teto das contribuições patronais. 

As firmas com menos de cinqüenta empregados têm teto entre 3,5 e 7 ,9% 

da folha de acordo com o rendimento médio do empregador. 

São oferecidos subsídios às pessoas de baixa renda, entendidas como 

as com rendimentos até 150% do limite de pobreza. E fixado limite para 

co-participação nos prêmios da maior parte das famílias em 3 ,9% da 

renda familiar. Os trabalhadores por conta própria contribuem com a 

parte do empregador e a sua própria de acordo com as características 

de sua família, o mesmo acontecendo com não trabalhadores ou traba

lhadores de tempo parcial. Neste últimos casos, subsídios são concedidos 

às pessoas cuja renda familiar é menor do que 250% da linha de pobreza. 

As contribuições dos empregadores permitem deduções fiscais e não são 

consideradas renda para os empregados. Trabalhadores autônomos des

contam integralmente suas contribuições. Uma vez constituídas as alianças 

regionais, só gozam de abatimentos fiscais os pagamentos a elas efetuados. 

2.2. Financiamento da reforma 

De acordo com os cálculos do Conselho de Política Doméstica da Casa 

Branca a reforma deverá custar cerca de 350 bilhões de dólares de 1994 

até o ano 2000. Esses recursos provirão de economias no Medicare, Me¬ 





dicaid e outros programas federais, pela criação de novos impostos sobre 

tabaco e similares (sin taxes) e outros ganhos de receita (Quadro 4) . 

As projeções para os gastos totais em saúde até o ano 2000 estão apre

sentadas na Tabela 4. Essas projeções levam em consideração não apenas 

os gastos acima expostos como economias resultantes do conjunto de me

didas que integram o plano e que, entende a Casa Branca, resultam em 

diminuições desses gastos. Entre essas medidas incluem-se as destinadas 

a simplificar os procedimentos burocráticos, a combater a fraude e o 

desperdício e a enfatizar as práticas preventivas. 

3. O debate sobre a reforma 

O período que precedeu à apresentação da proposta final de reforma ao 

Congresso dos Estados Unidos foi marcado por profundo e amplo debate 

por toda a sociedade americana. A imprensa, os políticos, as associações 

profissionais, os representantes de prestadores de serviços, as indústrias 

com interesses na área da saúde, universidades e centros de pesquisa, 

sindicatos, representantes de consumidores formularam, analisaram e cri

ticaram dezenas de propostas de reformas que foram vindo à tona enquan

to se reunia a força-tarefa comandada pela primeira dama. A urgência da 

reforma e a necessidade de serem enfrentados os dois grandes grupos de 

problemas — custos crescentes e ausência ou precária cobertura de grande 

contingente da população — foi praticamente unânime. 

De maneira geral as propostas, e agora as críticas ao plano, podem 

ser reunidas em três grandes grupos. Há os que defendem a idéia de que 

o mercado ao fim e ao cabo é quem deve determinar o limite de gastos 

que a sociedade americana está disposta a suportar e quem deve regular 

o acesso aos serviços de saúde de acordo com a capacidade de pagar de 

cada um. Quanto menor a interferência do governo, mais eficientemente 

o sistema se regularia. A tese central é a de que não há como definir se 

o que se gasta é muito ou pouco e, na verdade, não se sabe explicar 

exatamente por que os gastos vêm aumentando em ritmo superior ao 

crescimento da economia. 

Joseph Newhouse (1993), Professor MacArthur de Política e Adminis

tração de Saúde da Universidade de Harvard pergunta: "Por que causa 

preocupação o crescimento nos gastos de assistência médica? Afinal mui

tos setores na economia cresceram ao longo dos anos; as indústrias de 

computadores e telecomunicações são dois exemplos óbvios. Na realidade, 

da mesma maneira que gastamos em assistência à saúde mais do que 

qualquer outro país, bem que podemos gastar mais por pessoa em com

putadores pessoais, máquinas de fax e telefones celulares. E até agora 

não conheço ninguém pedindo contenção de custos para essas indústrias. 



O que torna diferente o gasto em assistência médica?" Newhouse discute 

as causas apontadas por diversos economistas para justificar o cresci

mento dos gastos. Depois de considerar que os gastos vêm crescendo a 

taxas superiores ao Produto Nacional Bruto pelo menos desde 1940 e 

argumentar que qualquer fator deve estar em operação há pelo menos 

cinqüenta anos, o autor examina o impacto de fatores como envelheci

mento da população, expansão do seguro-saúde, aumento da renda da 

população, prática da chamada "medicina defensiva" (já citada, para 

defesa de eventuais processos judiciais por erros médicos), aumento de 

despesas administrativas, gastos com pacientes terminais e aumento da 

produtividade na indústria de serviços (elevando os salários pela concor

rência com outros ramos da prestação de serviços). E chega a conclusão 

de que nem a soma de todas as participações seria suficiente para explicar 

a totalidade do crescimento do gasto. Newhouse propõe que o principal 

fator explicativo é o crescimento das potencialidades da medicina, a 

"marcha da ciência". Enquanto algumas tecnologias foram capazes de 

reduzir custos, como a vacina contra a poliomielite como exemplo mais 

gritante, quase certamente inovações como imagenologia não invasiva, 

procedimentos cardiológicos invasivos, transplantes e diálise renal, au

mentaram os custos. Aceita essa conclusão, resta saber se consumidores 

desejam livremente pagar por essas potencialidades ou se estão sendo 

induzidos por seguro excessivo, incentivado por tratamento fiscal vanta

joso . 

Uma observação marginal no trabalho de Newhouse, mas não menos 

relevante, a de que as preocupações com crescimento dos gastos possam 

ter sido fortemente motivadas pelo crescimento desproporcional das des

pesas do Medicare e do Medicaid, particularmente deste último progra

ma. O autor conclui seu trabalho propondo que se estabeleça plano pú

blico ou semipúblico para pequenos negócios e trabalhadores por conta 

própria, fixação de limites para participação federal no Medicaid (ou 

federalização do programa), estabelecimento de teto passível de deduções 

tributárias nas contribuições patronais e aumento de impostos para aju

dar a financiar o Medicare e o Medicaid. 

Um segundo grupo de opiniões defendia e defende participação gover

namental mais forte, com aumento da atividade reguladora do governo. 

A ênfase é posta nas desigualdades do sistema, na incapacidade do mer

cado de garantir igualdade nas oportunidades de acesso à assistência mé

dica e de, pela concorrência, fixar preços mais baixos de prêmios cobra

dos pelas seguradoras. Nas palavras de Vicente Navarro (1990), "na 

realidade, os problemas da cobertura insuficiente e dos altos custos têm 

raiz no caráter privado e lucrativo da medicina americana. Uma análise 

internacional dos serviços de saúde mostra que os países com controle 



governamental do financiamento e administração desses serviços possuem 

melhor cobertura, menores custos e melhor distribuição dos recursos sa

nitários do que os que têm grandes setores privados lucrativos nos ser

viços de saúde — como os Estados Unidos". 

0 uso intensivo e nem sempre justificado de novas tecnologias de alto 

custo é apontado como fator significativo na elevação dos gastos. Nova

mente é Navarro que diz: "A confiança atual na medicina altamente tec

nológica não é nem boa assistência médica nem boa assistência sanitária. 

Embora a medicina curativa de alta tecnologia tenha papel a desempe

nhar, ela não deve ser a forma predominante de intervenção. [ . . . ] A 

abordagem laissez faire da assistência médica capacita e estimula uma 

abordagem tecnológica elaborada dos problemas médicos, mas não serve 

tão bem para uma abordagem preventiva ampla capaz de diminuir tanto 

os problemas como a necessidade do uso de tecnologia cara. Em resumo, 

há necessidade de substituir as prioridades da medicina hospitalar, cu

rativa, pessoal e altamente tecnológica por intervenções preventivas, co

munitárias, ambientais, ocupacionais e sociais. Essa mudança não ocor

rerá se continuar a sustentação no setor privado lucrativo; ela requer 

intervenção governamental ativa e participação popular ativa". Como 

estratégia para o desenvolvimento de um novo sistema de saúde, Navarro 

defende o estabelecimento de um programa nacional de saúde financiado 

e administrado pelo governo que assegure cobertura universal de todo 

cidadão americano. No confronto com as proposições da Lei de Seguran

ça Sanitária, combate a idéia das alianças regionais, favorecendo a opção 

de um "pagador único" (single payer) de natureza governamental, num 

modelo aproximado ao Medicare ou ao modelo canadense. Suas posições 

foram adotadas desde 1972 pela Associação Americana de Saúde Pública 

e apresentadas em suas teses fundamentais pelo senador democrata pelo 

Estado de Minnesota Paul Wellstone ao senado dos Estados Unidos (Na

varro, 1994). 

0 terceiro grande grupo de opiniões admite a introdução de mecanis

mos que, "ajustando" o mercado, possam garantir maior controle dos 

custos e permitir expansão da cobertura dos serviços de saúde. Atribuem 

a disfuncionalidades do sistema os problemas de gastos e cobertura, e 

dividem-se em dois subgrupos de propostas não excludentes: os que de

fendem a fixação de controles governamentais de preços ou orçamentos, 

e o grupo francamente hegemônico que defende a chamada "concorrência 

administrada" (managed competition). Os pais da proposta, em seus tra

ços fundamentais adotada pelo Presidente Clinton, são os Professores 

Paul Ellwood e Alain Enthoven, fundadores do chamado Grupo de Jack

son Hole (localidade onde se reuniam). Segundo Enthoven (1993), a causa 

mais importante do atual fracasso do sistema de saúde reside no modelo 



tradicional de prestação de serviços médicos por profissionais trabalhan

do sozinhos ou em pequenas clínicas de uma só especialidade, remune

rados por ato (fee for service), com uma terceira parte pagadora e mé

dicos e hospitais trabalhando cada um por sua conta. "Neste sistema os 

incentivos estão quase todos errados. Paga-se mais por pouca qualidade, 

não faz com que os prestadores se responsabilizem pelos custos da baixa 

qualidade e não recompensa a busca por alternativas menos dispendiosas 

para tratar dos pacientes, quando elas estão disponíveis. Na realidade, 

o sistema premia o uso das tecnologias mais custosas". 

Deixar as coisas como estão só leva a agravamento crescente dos pro

blemas. Aumentar a presença do governo, seja pelo controle de preços 

seja pelo estabelecimento geral de um programa tipo Medicare de nada 

adianta, pois além de o governo não ter capacidade de controlar os pró

prios gastos, como demonstrariam os gastos crescentes com o Medicare, 

esse processo significaria enorme concentração de poder nas mãos do 

governo federal que não seria capaz de propor as melhores opções de 

tratamento e organização de serviços de saúde e acabaria por sucumbir 

"às ambições políticas de legisladores e reguladores de Washington" (Ent¬ 

hoven, 1993). 

Para Enthoven e os outros membros do Grupo de Jackson Hole, a 

alternativa está na "concorrência administrada" (managed competition), 

criando um sistema descentralizado de mercado nos quais organizações 

do tipo H M O , que por trabalharem com orçamentos globais para cober

tura teriam fortes estímulos na busca da qualidade e na diminuição de 

custos. Essas organizações, oferecendo pacote padrão de benefícios, po

deriam ser comparadas uma às outras e inibir-se-ia a fragmentação do 

mercado. Finalmente, com a organização de pequenas empresas e con

tribuintes individuais em "cooperativas de compra de seguro saúde" 

(Health Insurance Purchasing Cooperatives — HIPC — as Alianças Re

gionais da Reforma), garantir-se-ia maior capacidade de barganha na 

negociação dos prêmios dos diferentes planos. Desnecessário dizer que 

essa proposição foi amplamente vitoriosa na Força-Tarefa comandada 

pela primeira dama e constitui-se na peça central do Plano de Reforma 

enviado pelo Presidente Clinton ao congresso. 

Qual é o destino provável da reforma? Para muitos, como o Professor 

Brown, da Escola de Saúde Pública da Universidade da Califórnia, Los 

Angeles, os Estados Unidos estão tendo rara oportunidade de reformar seu 

sistema de saúde. Quase todos os setores da sociedade americana estão 

sendo atingidos pelos problemas atuais de custos crescentes e cobertura 

declinante. Um grande movimento de trabalhadores, aposentados e grupos 

de base introduziu a reforma do sistema de saúde na agenda nacional. 

Exceto pela oposição ao predomínio do setor público, os oponentes tradi¬ 



cionais da reforma, como a medicina organizada, a indústria de seguros, 

os hospitais e a industria farmacêutica, estão divididos e têm poucos pontos 

de consenso. Importantes setores empresariais acreditam que a reforma é 

essencial pois não suportam mais os custos com benefícios de saúde. O 

presidente da república está fortemente comprometido com a reforma e a 

primeira dama tem liderança inconteste. Acredita Brown (1994) que por 

mais que as propostas em torno do estabelecimento de um programa nacio

nal de saúde baseado no single payer, como defende Wellstone, superem 

muitas das falhas do plano Clinton — como desigualdade de acesso, menor 

capacidade de escolha pela população de baixa renda, reduzida ênfase às 

ações de saúde pública, persistência de barreiras financeiras, escasso con

trole público sobre o sistema final — seus defensores devem estar abertos 

para propor aperfeiçoamentos na proposta governamental, sob pena de 

acabarem confrontados com alternativas mais precárias de reforma. O 

resultado mais provável do processo de reforma será deixar aos estados a 

fixação das alternativas de implementação, garantidos os princípios essen

ciais da reforma, incluída a alternativa de um único pagador sob controle 

público. Esse caminho, mais condizente com a tradição de desenvolvimento 

das políticas públicas nos Estados Unidos, dará curso a iniciativas já 

adotadas por alguns estados que anteciparam vários pontos da reforma, 

como Flórida, Oregon, Minnesota, Vermont, Havaí e Washington (Wes-

sner, 1991; Ladenheim, 1993). 

A concentração do debate em torno da assistência médica tem preocu

pado os defensores da saúde pública, que aplaudindo entusiasticamente a 

universalização da cobertura e a inclusão de medidas preventivas no pacote 

de benefícios, não observam na proposta a fixação de objetivos e metas 

para a melhoria das condições de saúde da população norte-americana. 

Como propõe Susser (1994), "os profissionais de saúde pública devem 

promover e defender especificamente objetivos de saúde pública de melho

ria do estado de saúde da nação por meio da fixação de iniciativas substan

cialmente financiadas para prevenção das doenças e promoção da saúde. 

Eles devem proteger essas ações contra os inevitáveis aparos legislativos. 

Aspirações sem execução permanecem sem sentido. Os Departamentos de 

Saúde Pública devem ser fortalecidos para essa finalidade. Cuidados pri

mários em centros de saúde comunitários e outros veículos para prevenção 

necessitarão de infusão de nova vida e de fundos e, não menos importante, 

de uma geografia que alcance as pessoas mais pobres e ameaçadas. [ . . . ] A 

assistência médica universal contribui para a saúde individual, mas apenas 

uma assistência sanitária abrangente combinada com amplas medidas so

ciais e de saúde pública pode ser capaz de reduzir as grandes e persistentes 

disparidades entre ricos e pobres". 

É extremamente interessante notar que o único país do mundo desen¬ 



volvido a não oferecer cobertura" universal a seus cidadãos e constatar 

que as forças do mercado deixadas por si só foram incapazes de produzir 

essa cobertura ou garantir custos mais baixos e maior eficiência econô

mica do sistema, tenha decidido de maneira corajosa implementar amplo 

projeto de reforma de seu sistema de saúde. É lamentável que em países 

como o Brasil, em que os problemas são muito mais graves e as desigual

dades muito mais gritantes e dramáticas, possam prosperar as teses já 

condenadas na pátria exemplar do liberalismo econômico. A experiência 

norte-americana de reforma sanitária deve ser acompanhada com inte

resse por todos os que propugnam a construção de um sistema de saúde 

em que todos, independentemente de sua condição social ou econômica, 

possam ter garantido de maneira equânime o acesso às melhores opor

tunidades de saúde e assistência sanitária que o mundo contemporâneo 

pode oferecer. 

Notas 

1 O Grupo G-7 é composto pelos seguintes países: E.U.A., Alemanha, Japão, 
Reino Unido, França, Canadá e Itália. 

2 Em verdade, nesse sistema de pagamento prospectivo por procedimento, o 
valor unitário pago pelo programa Medicare por tratamento efetuado pelos 
hospitais a ele vinculados é composto de duas partes: a) a principal, calculada 
em base prospectiva e b) a complementar, relativa ao reembolso de certos 
custos específicos realizados pelo hospital. 

No que se refere à parte do valor definida prospectivamente, ela é produto 
de dois fatores: 

— o número de pontos do DRG correspondente ao tratamento efetuado, 
atribuído em virtude do seu nível de utilização de insumos; 

— a tarifa básica do hospital, calculada com base no custo histórico, o 
perfil de produção (i.é., seu case-mix), o nível salarial da região a que per
tença e a taxa de inflação estimada para o período em questão. 

Retrospectivamente, são pagos os custos excepcionais dos hospitais refe
rentes a pacientes outliers e os relativos a atividades de ensino. 

3 Por meio do método de classificação do produto hospitalar por grupos diag
nósticos (Diagnosis Related Groups — DRGs) foram constituídas classes de 
procedimentos homogêneas do ponto de vista do diagnóstico e do custo, que 
levam em conta o diagnóstico principal e peculiaridades do paciente que afe
tam o custo de seu tratamento. Com base nessas variáveis, existem hoje quase 
500 DRGs no sistema adotado nos E.U.A., que é periodicamente revisado 
com o objetivo de alcançar a maior homogeneidade possível em nível de uti
lização de insumos verificado em cada grupo. 
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