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23 de abril de 2009 
 
MESA DE ABERTURA 
 
Sônia Fleury: No documento (20 anos de SUS) de linha política tratamos sobre o tema do Público e 
Privado, a partir do olhar CEBIANO, pautado pelos principios constitucionais da universalidade e 
equidade. Em que medida o Privado gera iniquidade? Queremos abrir  o debate de forma corajosa. Na 
assembléia constituinte tinhamos o setor privado contra o SUS, que tentou impedi-lo e do nosso lado, 
esquerda, havia uma idéia de estatizar Já, conforme a 8ª conferência. Nesta polarização abriu-se um 
campo vazio, sem ser pensado e sem ser regulado. Tampamos o Sol com a peneira. Houve um custo que 
ameaçou os principios constitucionais mencionados. O setor privado fez lobby contra e percebeu 
inúmeras formas de articulação por dentro do SUS. Quais são os desenhos e como é possível numa 
relação virtuosa para o bem estar público ou como não é possível 
 
 

Roberto Padilha:  O Hospital (Sírio Libanês), que nos ultimos 5 anos vem trabalhando com sua 
vocação sobre políticas públicas. Vem fazendo isso mais presente nesses anos e neste último ano, que 
nós tivemos a nova portaria de filantropia para hospitais de excelencia. Optamos por contruir projetos 
junto com os gestores, como o CONASEMS:  
A gestão da clínica nas redes de atenção à saúde; Rede de gestão de cuidados ao paciente crítico,; A 
gestão da clínica nos hospitais do SUS; Capacitação em saúde baseado em evidências; Rede sentinelas 
em ação – Parceria com a ANVISA; A cidade em defesa da vida – capacitação em suporte básico à 
vida;Rede nacional transplantes (ver nome completo). 
Com orçamento de 41 milhões (custo). Representa isenção do Hospital, com esses projetos discutidos 

junto com  o SUS. Representa avanço, inteligente, da isenção fiscal voltar para o SUS, conforme este 
decidir 
 
 
José Paranaguá de Santana: Faço agradecimento em nome do representante da OPAS no Brasil. Irei 
apresentar a presidente do CEBES, mas farei comentário preliminar. Este não é protocolar. Este programa 
do CEBEs, com apoio da OPAS, faz parte do modelo de coperação de interação muito organica, estreita 
com o gestor nacional com a política de saúde, o MS, mediante acordos de cooperação técnica, quando o 
MS confia a esses  atores a execução de projetos de grande interesse, como este que está em curso. Sou 
responsáel técnico por este projeto. Espero que essa interação seja cada vez mais frutífera. Segundo 
comentário relacionado ao seminário é constatar a dimensão prática do título do seminário. Uma 
instituição pública pelo seu ideário e compromisso, que realiza um seminário numa instituição privada, 
ícone da medicina brasileira, é simbólico. 
 
Tenho convencimento que é o elemento fundamental no discurso e construção do debate sobre o trabalho. 
O conceito, novos conceitos, novos métodos despertam a curiosidade. Como é o trabalho em saúde. É um 
conceito que se desenvolve no público, como se dá no ambito privado. Ramo da prestação de serviço e 
por último a regulação. Devemos enfrentar sempre obstáculos práticos ao ideário da Reforma Sanitária 
Brasileira.  Vou fazer essa provocação ao CEBES que espero que não se diga não. A avaliação que nós 
temos sobre o processo da Reforma Sanitária Brasileira tem significado que gera expectativa da OPAS.  
Com liderança do CEBES,que atende as três dimensões com um trabalho de construir laços, redes. 
Estamos compartilhando com dirigentes de saúde, parlamentares e outro atores do nosso continente 
envolvidos com o projeto de Reforma Sanitária, como por exemplo da Venezuela, Bolivia e Paraguai e 
outros menos definidos. Projetos de bem comum, público, que intessa a todos os países membros da 
OPAS. Neste duplo sentido, como um elemento para superação desses desafios para o Brasil....o Brasil 
tem fronteiras físicas com quase todos os países e há uma decisão do Brasil de compartilhar com a OPAS 
para superar o passado de frágil e ausencia de integração regional. Este é o desafio para que engajemos o 
projetoNacional do CEBES como projeto internacional. Não se trata de proposta unilateral. Trata-se de 
um projeto político do governo brasileiro, que há um fator novo da velha tradição da construção do 
panamericanismo.  
 
Sonia: A idéia é boa. A gente gosta. È uma lacuna, mas uma perspectiva de retomar as alianças latino-
americanas. Principalmente a próxima gestão. A nossa termina no meio do ano. Pretendemos fazer em 
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agosto seminário no RJ sobre política e saúde. No qual iremos juntar os membros para discutir política e 
eleger a nova diretoria. Certamente este será um compromisso. 
 
Ligia Bahia: temos muitos fóruns que discutem o público e o provado. Dificil organizar algo que de voz 
aos dois. Este é um hospital filantrópico. Traz tensão que propicia o debate. Cada passo foi discutido com 
um conjunto de pessoas. Para que cada mesa tivesse estudiosos e empresários para que possamos refletir 
sobre o público e privado. Esta é a primeira vez que o CEBES faz o debate em SP, com parceria com 
diversas instituições na divulgação e convocação.  O entusiasmo do Gonzalo incentivará o debate. Há 
diversas visões, que não haja confronto, mas que os antagonismos fiquem explicitados e que daí 
consigamos sair daqui melhor.  
 
 
 
Mesa 1: O público e o privado na saúde: concepções, idéias e bases materiais 
Coordenadora: Luiza Heimann 
 
O IS é da SES e tem como um dos seus temas trabalhar com o Público e Privado na 
Saúde. Como somos do SUS essa é uma questão que está posta em todos os níveis de 
gestão e demais atores do sistema. Nós temos hoje iniciando os trabalhos essa primeira 
mesa, que trata das abordagens: 
 
Discutir a politização dos conceitos públicos e privados no Brasil.  
 
Telma Menecucci, profa. Da UFMG, atua em políticas públicas, sociais e gestão pública. 
 
Há opacidade analítica em pensar a relação público e privado no país. A apresentação será em duas 
partes.  
1 – conceitos: várias concepções. De que público e privado estarei falando. 
São termos, da díade, uma polissêmia concentual, dependendo do campo disciplinar, o mesmo no campo 
da saúde, de forma mais ampla. 
 
A expositora apresenta como isso se dava.  Na antiguidade, nas sociedades pré-modernas e na 
modernidade entendendo que neste momento não há tanta separação, mas articulaççao entre essas esferas. 
O mundo privado passsa a ser público, quando a economia passa da esfera privada para publica, o público 
depende dos indivíduos. A forma política é o desenvolvimento do estado nacional. 
 
Questões da esfera privada tornam-se interesse coletivo. No direito privado. Público é o que pertence ao 
grupo e privado aos individuos singular. 
 
A grande importancia da discussão jurídica é a contraposição entre o interesse público do interesse 
privado. Conceito da res pública. No qual encontramos concepções diversas, polares. Uma defende o 
primado do público e outra do privado: a publicicização do privado e a privatização do público.  
Distinção: público do que é aberto ao mundo e privado o que diz respeito a um número restrito de 
pessoas. 
 
A Reforma Sanitária como espaço de formulação de opnião e influenciar no Estado, na construção de 
agendas. 
 
Quanto à opacidade, meu o foco será a natureza das organizações que são responsáveis pelos serviços. 
Em geral as analises são de campos distintos: ou público ou privado. 
 
Se não é tema de reflexões analíticas, muito menos está na agenda governamental. Não há propostas 
concretas em como lidar com essa questão. Há sim pouca análise e naturalização das coisas. 
 
No Brasil, as privatizações datam décadede 1960. A Reforma Sanitária (décade de 1970 e 1980) foi uma 
grande ruptura aos principios que orientavam a saúde pública no Brasil, favoreceram as mudanças. O 
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contexto ideológico dos anos 1990 legitimam o sistema dual, privado institucionalizado, com tendência à 
cristalização.. 
 
Por outro lado essa coalisão ampla não existiu, categorias relevantes não deram suporte político. Os 
sindicatos apoiaram formal, mas mantinham seus acordos coletivos com planos de saúde, médicos e 
movimento popular. 
 
Superar a fragilidade e descontinuidade do movimento sanitário e ter fontes estáves e suficientes de 
financiamento para o SUS. 
  
A implementação e regulamentação dos planos privados, que na realidade o Estado interviu em atividades 
que já se realizavam desde a décade de 1970. Duas lógicas, a saúde, a assistencia Médica como 
mercadoria ou na lógica do SUS, como direito a cidadania. Ao regulamentar e colocar sob o MS, ele tem 
duas coisas completamente diferentes funcionando separadas. As iniciativas da ANS são pífias, detém no 
ressarcimento e não o reordenamento da ordem privada conforme o interesse público. Foi omissa quanto 
ao financiamento indireto. 
 
Isso gera duas consequencias: fragilização do projeto SUS e desigualdade de acesso 
 
Diante disto a autora propõe alguns pontos para reflexão: 
 
Reflexão conceitual: desvelar os processos e caracterísiticas que possam permitir nova agenda e 
estratégias e colocar em novo patamar os desafios da reforma sanitária. 
 
Financiamento, coalizações mais amplas (ressignifação do SUS), não é para pobre. 
 
Definir o desenho e articulação do público e privado para construção de espaço regulatório do sistema, 
que defina formas de imbricação do público e privado. 
 
 
 
Sebastião Loureiro:  
 
O expositor apresenta resultados de uma investigação em Economia da Saúde partindo da idéia da 
complexidade. Usa os medicamentos e aparelhos tecnológicos para discutir convergências e divergências 
no projeto de Saúde Pública. Analisa o setor Saúde nas suas relações macro e micro econômicas. A partir 
disto 
 
Analisar empiricamente as informações do sistema de saúde,fazer a separação precisa entre público e 
privado, estatal. São vasos comunicantes, com diversos fluxos,como financiamento,  produtores de 
serviços, trabalhadores e pacientes que usam o SUS e o ambito privado. Processos como nível de 
assalariamento definem como o usuário circula entre o público e privado. Trata-se de processo dinâmico 
que permite essas diversas operações deste SUS. A discussão precisa ser ampliada para além da 
assistencia a saúde, há muitos outros interesses, que vão além. Cosiderar somente a assistencia é reduzir o 
debate. A análise de outros elementos, que devem ampliar a visão sobre o debate público e privado e 
entender que desta forma há múltiplas contradições. O conflito hoje há diversos interesses, como acumulo 
de capital,  político, social e simbólico. São vários interesses e atores em jogo. A proposta que trago é um 
esboço, não acabado, de investigação. A insuficiencia de dados é um outro fator terrível, como pessoal, 
por exemplo. 
 
O expositor trabalha com os seguintes atores: produtores de tecnologia, provedores, financiadores e 
produtores de necessidades. E com as seguintes temáticas: agências reguladoras, formação profissional, 
sistema de de C&Te sistema jurídico. 
 
Ele trabalha isto considerando importante a relação entre esses sujeitos e as temáticas. Nas suas múltiplas 
possibilidades.  
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Com relação a discussão sobre Público e Privado  
Não há regulação, compromisso que as inovações desenvolvidas com recursos públicos tenham retorno 
ao sistema público de saúde. Não existe agencia reguladora que trate da equidade e da universalidade. 
Proposta inicial de como poderiamos iniciar mecanismo, no MS, algo que tivesse a ver com esta questão, 
para estabelecer algumas regras sobre a equidade e universalidade.  Diferenças entre algumas tecnologias 
entre o SUS e o setor privado. Medicamentos e o gasto em saúde excessivo. Balança comercial. 
Investimento em Ciencia e Tecnologia.  
 
O processo da relação público e privado pensado sobre o processo macro economico, não fazer a 
discussão separada, a nossa tese que discutir somente a assistencia médica deixa lacunas e não permite 
visualizar o setor saúde como um todo e todas suas implicações sociais e economicas. 
 
Ligia Bahia: Dei este título devido a dois pressupostos: privatização da Saúde nos anos 2000 e esse 
processo vem requerendo justificativas. 
 
Estamos em momento de crise economica mundial, que abala convicções e pensamentos sobre como a 
visão sobre a saúde, como por exemplo o Obama destinou 600 milhões de dolares a Saúde.  Mudança 
importante, enquanto, no Brasil a CPMF não foi aprovada. A  pesquisa que o Sebastião citou que os 
gastos privados em Saúde são predominantes sobre os gastos públicos. Temos o SUS, mas a lei não é 
cumprida. O Brasil na América Latina é o país que gasta menos em Saúde. Este tipo de informação causa 
impacto. Nos países ricos os gastos públicos predominam fartamente na saúde.  Sobre os EUA há 
tendencias de expansão dos gastos.   
 
 
 

 A expositora analisa que há diversos planos de saúde para os diversos segmentos da sociedade, que 
é complexo. Entende que a oferta fragmentada, o que evidencia falta de proteção social, encarada com 
naturalidade. Entende que a necessidade tanto da esquerda como da direita de encarar com clareza e 
coragem a dificuldade de olhar para essas tendências. 
 Ainda coloca o debate:  
Sobre a redução de subsídios públicos para os planos de saúde. 
• É mal pensada a idéia de ressarcimento ao SUS . Percebe  dificuldade judiciais e de cálculo de 

valores futuros; 
• A importância do debate da democracia no Brasil. Privado: reino da pluralidade, público: bem 

comum (considera idéias erroneas). Retormar a discussão política e pensar os atores como 
adversários e não como inimigos. (FALÁCIA DO CONCENSO – crescimento da democracia no 
Brasil). 

 
Há necessidade de agenda de enfrentamento de conflitos intuida pelos pesquisadores do tema, não 

há um debate sobre a redução dos subsídios públicos aos planos de saúde, pelo contrário, há demanda 
para aumento deste. O financiamento aos servidores é apoiado por movimentos sindicais. Ressarcimento 
ao SUS, Helio Gaspari, será objeto de mudança, quanto ao ressarcimento, seja lá o que for, a idéia é 
muito mal pensada e a responsabilidade é de toda sociedade brasileira. O ocultamento da relação público 
e privado é feita a todo momento.  
 

O mesmo parlamentar que defende a EC 29 defende a privatização. Idéia que o Privado é plural....o 
público sobre o bem comum....A política some...é preciso retomar a política da existencia de nós e eles, 
não como inimigos, mas como adversários....que compartilhamos alguns valores comuns. Mas que não 
são e não poderão ser iguais. Esses valores precisam ser profundamente debatidos. Há necessidade de 
mais fóruns. As forças precisam se apresentar politicamente, com tanquilidade, com o crescimento da 
democracia no Brasil. 

Há uma tendencia para o público e não para o privado, inclusive com debate no ambito 
empresarial.Pensarmos o futuro do sistema de saúde brasileiro. 
 
 
Debatedores 
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Amélia Cohn 
Lança questões: 

• Não precisa de justificação do processo de privatização: “ele se dá e pronto” (sic) 
• Dificuldade de formular questões para a reforma sanitária: “olhamos saudosamente para o passado” 

(sic) 
• As possiblidades de reordenamento e novidades com o PSF – possibilidade de ser um pacote básico 
• O que é uma instituição pública (administração direta) e privada (voltado para o mercado) na 

saúde? Pensa que é uma questão de auto-declaração 
• Caixa-preta do público e o privado – buscar a articulação do setor público de saúde e do setor 

privado. Qual a lógico dos complexos hospitalares que têm subsídio público? Qual a lógica de 
acumulação de capital do setor privado? 

• Sistema dual formalmente – há uma “promiscuidade”  entre público e privado 
• [2] Não se espera muito da regulação do setor privado da saúde? Porque não se discute a 

possibilidade de universalização. 
• Agencia é para política de mercado e não para política 
• As agências como inovação na gestão substituiem a política pela técnica. 
• [3] Preocupação com a privatização, regulação do privado e do público (sistemas de informação 

não falam entre si). 
• “Daqui a pouco a ANS vai engolir o MS” (sic) – Tem plano de carreira e formação de direitos 

humanos. 
• Há a necesssidade de democracia política e da saúde no Brasil. 

 
 
 
Pedro Palocci – ANAP 
APRESENTA UMA LÓGICA DE MERCADO – OFERTA E DEMANDA 
Associação de hospitais privados com hospitais com e sem fins lucrativos 

• Criação de duas trincheiras: SUS e privado – Isso dificulta a construção coletiva (?) 
• Entendimento do privado (suplementar) como complementar 
• “Um poderia sobreviver sem o outro” (sic) 
• Planos de saúde como intermediários, que captam dinheiro das pessoas e pagam o prestador de 

serviço – Necessidade de olhar para os atores e seus papeis para compreender melhor a situação. 
• Garantir acesso a todos 
• Há a duplicidade de recursos – como assumir a incorporação tecnológica de maneira racional? 
• Saúde como bem de consumo. 
• A necessidade de uma legislação mínima para regular a relação público-privado – necessidade de 

transparência 
• A tendência de ideologização da discussão 
• ANS regula 30% do mercado – Não se pode cobrar da ANS mais do que ela tem regulado. 
• Tomar cuidado para colocar o público e privado sem dicotômicos 

 
 
Platéia: 
 
Antonio:CGTB -  sindicato trabalhadores da saúde de Osasco e Região: pedido para que na discussão, os 
planos de saúde, a discussão real dos fatos. Os planos de saúde não fazem do sistema de saúde. O Palocci 
teve muita propriedade. Hoje estou fora do sistema. SUS mal conduzido, mal aplicado. Oportunidade de 
comunicação com hospitais cedidos ao setor privado e público. Como esses segmentos atenderão ao 
interesse da população. 
 
Rosa: amiga da Luiza – o mal trato no ambito público e o mal trato no ambito privado, ausencia de acesso 
integral ao serviço. 
  
Jorge Kayano: pedido de esclarecimento sobre ressarcimento para que os planos não façam 
ressarcimento. Como o SUS é direito de todos que não há necessidade de ressarcimento, pois se o SUS 
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atende não faz mais nada que a obrigação. Qual o significado do direito universal? Por que essa decisão 
demora tanto? Sera feita algum dia? É um tema enterrado convenientemente?  
 
Questionamento ao movimento sindical que defende para si os planos e para os outros o SUS. O próprio 
Lula defendia que o ideal seria os trabalahdores terem acesso aos planos de saúde. 
 
 
Defesa Pública no SUS, mas na prática defesa de interesses privados. Essa discussão essencial deveria 
estar presente na pauta do CNS. 
 
 
A crise demanda aumento junto aos planos, por atencipação a uma eventual perda ao plano. As pessoas 
antecipam demandas junto aos planos.  Momento de discutir, as entidades devem repensar o SUS como 
patrimonio público e universal, depois que enfrentarmos os grande dilemas. 
 
 
Venancio – CGTB: conselheiro nacional de saúde, meio da crise mundial, que representa o modelo da 
falencia da privatização. 
 
Angelica: MS/ ENSP/ Saúde RJ: acepção moderna. Público tem a ver com distribuição. Mercado geração 
de lucro. O contraditório não é de simples relação. O público tem  fragilidade em relação a regulação, 
como nas Santas Casas.  Muito dificil pensar um mercado perfeito para regulamentação. Não consigo 
enxergar um estado sem os dois aspectos. O mercado tem a função de incorporação de tecnologias, mais 
sofisticadas. O Mercado demandará ao público que incorpore mais tecnologia. Acho que podemos fazer 
um bom avanço. 
 
Paulo (médico, vereador RJ): prefeitura do Rio propondo OS. Uma pergunta ao Palocci e Amélia. Os 
vasos comunicantes, não estão comunicando. Não podemos dizer alguma coisa que não é. O público. 
Como iremos atender o interesse de ampliar a oferta....como podemos desobstruir os vasos comunicantes. 
O Estado é mal gestor, como se fala no Rio....deve ser regulador....temos interesses diferentes... 
 
Lia: CEBES/PE: verdade de dois sistemas no sistema capitalismo. Dois campos distintos, com interesses 
distintos. O setor público precisa definir outro cenários. O PE criar uma rede inter-estadual, com a Bahia.  
História do saber e das práticas. AB estruturada pelo Estado, enquanto que o Estado de SP caminha no 
sentido contrário. 
 
Estudante medicina Ceará: para nós não dá para diferenciar esse debate do aspecto idelogico. Essa 
produção de demanda.a gente não gosta deste termo. É uma produção social... dentro dessa lógica que 
defendemos que a saúde é um direito. Como iremos regular se a lógica é  que o Estado não deve 
interferir. Quanto ao sindicato é muito tranaquilo que o sindicato negocie acima da 
inflação....reposição...enquanto que a saúde suplementar trata do lucro. 
 
Marcos Ferraz. Professor universitário, economia da saúde, médico do grupo Fleury. Diretor de economia 
médica da AMB.  Tomar assunto complexos sem entrar em profundidade. Entrei angustiado e estou 
saindo muito mais angustiado. Há pouco conhecimento sobre o assunto. Será que nós temos pouca ou 
muitas perguntas enquanto temos saúde? A impressão é que estamos voando sobre uma floresta sem 
conhecer nenhuma das  arvores.... 
 
 
Palocci: a favor do vaso comunicante.....não há hospital nenhum que se negue a prestar serviço se bem 
remunerado. O lucro gera avanço tecnológico.... Média complexidade é o grande demanda reprimida no 
Brasil. Acho que a iniciativa privada poderia resolver isso... No caso do Rio, o problema foi a falta de  
pagamento.... 
 
Amélia Cohn: hoje a saúde   foi construída como bem de consumo e não bem social. Quanto mais 
equipamento e exame, melhor. Há complementariedade entre setor público e setor privado. A capacidade 
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ociosa, um velho esquema do setor privado. Voltar ao velho mecanismo, talvez, reformulado, sustentado 
pelo mercado. Pode ser...mas preciso rever as regras do jogo... 
 
Terceira coisa....algo que tinha me escapado, mas a privatização pelo volume, mas a segunda 
privatização, a incorporação da racionalidade privada do setor público estatal na saúde, seja por meio dos 
pactos de gestão, das OS, acho que é algo que fere o princípio da saúde como bem público. 
 
Hoje tem orçamento por gestão, por isso os hospitais estão abertos ao mercado. HC não faz discriminção 
do acesso, mas internamente há segregação da clientela. Isso traz uma clivagem social. Com mais direito 
ou menos direito. 
 
Ligia Bahia: o vaso comunicante é nos ouvir. Não consigo entender qual é a logica, como pensa o 
empresário da saúde, que justifica, para mim, muito simples há uma renuncia fiscal importante, porque 
não é dito....a crise economica tem impacto....qual o pensamento estratégico....o vaso comunicante fica 
diferente, mas este é o esforço que temos que fazer. Não estabelecer concenso superficial, mas tentar de 
fato interpretar a realidade brasileira e do nosso país, de todos....compartilho com Palocci, não uso como 
unidade de analise os planos, mas diferentes das analises centradas nas empresas, mas precisamos 
conversar mais e entender o que se fala... 
 
Sobre o STF está parado, ancorou, porque na realidde o que foi julgada afoi a lei 9656, ficou encravado, 
não há demanda social para que empurre isso na agenda pública. Há mobilização ao contrário. Todos 
estamos contribuindo para uma agenda de pontos comum, em que todos nós. Sobre o Marcos temos 
desconhecimento, mas não temos outros que não podemos apoiar a privatização, o aumento da isenção, 
anisitia das dívidas....Como no sistema canadense...se há ociosidade no setor privado é porque não há 
eficiencia.....não quer dizer que o público seja, temos vários problemas. Estamos constituindo um campo 
comum do debate. Assim pode-se aprofundar as conversas políticas, seminários. 
 
Palloci....nem acho que o setor privado seja eficiente e o público ineficiente, com relação ao 
subsídio....para que serve....não estamos discutindo o subsídio do setor privado, mas do setor privado puro 
e não aquele que conseguiu isenções.... 
 
Telma: queria chamar atenção, ficou muito claro, apesar dos sistemas serem separados,...como desvelar 
os vários mecanismos e vários influencias, a questão básica, a macro-regulamentação, é exatamente sobre 
a saúde como bem público...regulação de Estado, que não está na agenda. Onde entra o público e 
privado? Não interessa a natureza jurídica. Isso passa pela regulação, regulação estatald e longo alcance. 
Qual a história que não tem benece governamental....? tem subsídio para compra de equipamento...isso 
que chamo de regulação macro, para além dos maniqueímos.....saúde é o que? Como o sistema como um 
todo se estrutura. Seria uma agenda radicalmente nova.....Uma Reforma Sanitária 2, como a Amélia falou. 
 
 
Loureiro: apesar da falta de informações, mas há uma transformação na formação de profissionais, falta 
pediatra e outros...e sobra para aqueles que lidarão com tecnologias no atendimento médico e na 
organização dos salários. Há médicos que não se aceita receber...organiza-se uma empresa que é 
contratada pelo público para solucionar alguns problemas. Ou se pagando seguro ou taxa é uma 
contribuição social. O problema é que o setor público tem funçoes sociais, redistribuitivas, que não é 
função do setor privado. A outra coisa que parece que tudo indica o custo ineficience...custo muito alto 
para o grau de eficiencia. Vamos procurar todos nós de uma forma custo eficaz.... 
 
Luiza: antes de finalizar...as apresentações estarão disponiveis em local a ser definido... 
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Mesa 2: Dimensionamento de mercados da saúde no Brasil: agendas e tendências 
Coordenadora: Ana Maria Malik 
 
Feliz pelo debate. Quando entrou no campo, não tinha este debate sobre o privado e não 
se falava em  mercado na saúde. Recentemente fez formação com médicos que não 
aceitavam a denominação marketing....Presença de ícones.... 
 
Medicamentos 
 
Expositores 
 
Gonzalo Vecina....saúda as “vacas sagradas”. Saindo da armadilha do estatal e do particular. Esta 
discussão estamos devendo a sociedade brasileira. Dividi minha apresentação em três partes: primeiro um 
diagnóstico como estamos acerca dos medicamentos, a segunda a situação atual e os desafios. 
Diagnóstico, o mercado brasileiro de medicamentos até pouco tempo atrás, inicio do govermo Collor, as 
consequencias perduram até hoje, tinhamos um mercado muito fechado. Preocupaçao com formação de 
mercado brasileiro de medicamentos, primeiro dia após a abertura do país, 85% da industria farmaco-
quimica fechou da noite para o dia e passamos a ser grandes importadores. Boa tarde da indústria, da 
produção sem ter projeto de aferição de qualidade. Marco na gestão do Prof. Pinifi, na vigilancia 
sanitária. Primeiro passo para fiscalizar as boas práticas. A área de medicamentos é fruto de pesquisa, 
produção de conhecimento,com eficácia e segurança conhecidas. Como eu garanto qualidade....com boas 
práticas de fabricação, controle sobre o passo-a-passo, que a produção seja feita da mesma forma. Se não 
tem assistencia médica adequada não há como identificar desvio de qualidade nos medicamentos. Quando 
há problemas, verifica-se os registros. Daí a importancia vital das boas práticas de  fabricação. O poder 
público só pode comprar de quem tem boas práticas, que são revistas anualmente. Houve avanços, mas 
ainda há problemas quanto a certificação da qualidade. O aparecimento da indústria de genericos, após 
1990, trouxe consequencias, que touxe impactos e pode trazer outras tecnologias que podem ser 
desenvolvidas. 
Os genéricos trouxe a discussão da qualidade do processo de fabricação. A escala de produção acabou 
selecionando somente as empresas com boas práticas e escala de produção. Parte dessas indústrias 
exportam para AL e outras para o mercado Europeu e algumas estao tentando o mercado americano, o 
que se sabe são os esforços existentes. 
 
Essa busca por escala de produção maior forneceu mudança na garantia de qualidade dos produtos que se 
voltou aos genéricos. Houve natural alçamento no  mercado...melhorou um pouco a produção dos 
similares. Mas ainda estamos distantes da possibilidade dos similares serem iguais aos copiados, devido 
aos estudos de bio equivalencia. Não tenho dúvida que a consequencia será a redução dramática na 
indústria....no Brasil a tendencia natural é a concentração, pois não há escala de produção. Na era pré 
genérico, 9 eram multinacionais e 1 nacional, a Aché.  Hoje entre as 10 maiores 5 são de capital nacional 
e produzem genéricos, que trouxe barateamento de produtos... não dá para dizer que o preço seja um 
componente que tenha aumentado o acesso, se ouve acesso foi devido a recuperação da economia 
brasileira. O controle de preços permitiu que o acesso melhorasse. Mas não o inverso. Houve melhora de 
qualidade importante na produção. A indústria se insurge.....nós não temos política de assistencia 
farmaceutica completa, temos pedaços. O grande instrumento de controle é a politica de assistencia 
farmaceutica. O mercado tem que enfrentar a regulação do estado. Nossa legislação é baseada na inglesa 
e canadense.  Uma política de acesso aos medicamentos no SUS. Esses são os desafios. 
 
Para a terceira fase. O macro desafio, a criação de política de assistencia farmacêutica seja utilizada 
conjuntamente com outros papéis que o estado desenvolve. O Brasil não tem se utilizado de forma 
inteligente a compra de medicamentos. A  lei 8116(confirmar número da lei ?)....chega a exigir que para 
criar condições de isonomia, o fabricante nacional tem que igualar as condições igual ao que importa. 
Estado brasileiro sempre teve despreso por políticas industriais, proteção do emprego. Não temos 
proteção doemprego. Estado tem papel comprador e tem que ter papel regulador,  ANVISA, não 
conseguimos vencer a barreira burocrática da vigilância, 90% da produção é burocracia. Como fazer para 
dar consequencia a essa ação? Cada ação tem que ter como contra-partida a diminuição do risco sanitário. 
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Fazer com que a ANVISA registre o que tem risco sanitário e fiscalizar as boas práticas de fabricação. 
Outro orgão a ser fortalecido é o orgão de produção de patentes INPI. O terceiro papel do Estado é ser 
protetor, usando mecanismos como imposto de importação. Para impedir e controlar que produtor 
externos possam competir igualmente com os produtos nacionais. Existe um conjunto de ações que 
devem ser concatenadas para ocorrer. Neste governo Lula tivemos em poucos momentos disposição pra 
políticas industriais, no governo FHC, somente o último ano. Outra área importate é a área da pesquisa, 
de biotecnologia.  Financiar plantas industriais para produção de tecnologia. 
 
Não dá para deixar tudo meio solto. Recentemente quase tivemos um desastre com retirada da Heparina, 
da Roche, e o mercado disponibilizou outros, cada uma funciona de um jeito. Causou desastres, pois 
estamos falando de produtos com origens diferentes. Trem da biotecnologia, existe universidade e um 
pouco de industria. Para termos indústria de biotecnologia para fazer frente..... 
 
 
 
 
Hésio Cordeiro: Planos e Seguros de Saúde 
 
Complicadas relações entre público e privado. A comunicação de oito cabeças. Não representa a posição 
oficial da ANS, mas pessoas. O primeiro comentário, em 1988 a discussão sobre Saúde Suplementar era 
praticamente inexistente. Na constituinte não se elaborou detalhes sobre a regulação. Somente em 1998, a 
lei 9656 esclareceu a impossibilidade de exclusão de pessoas e procedimentos para se criar 
universalização. Um sistema complementa o outro, não há dualidade. Retomada dos ideais do movimento 
sanitário, com avanços ainda que contraditórios no SUS.  
Objetivos: descrever as desigualdades e recomender aspectos de uma ação regulatória. 
 
Dois eixos: condições de saúde e acesso/integralidade. 
 
Desiguldades economicas e de padrão de morbimortalidade. A populção coberta por plano é mais velha e 
com mais poder de compra. Concentram-se na região sudeste, com emprego formal. A crise ameaça a 
situação dos planos coletivos de saúde. 
 
Trabalho de formação com as centrais sindicais sobre os planos a serem contratados. As centrais estão 
mais informadas hoje.  
 
Em termos de financiamento do privado maior do que o público, gasto direto das famílias em torno de 
220 reais per capita. Fator de desequilibrio que afeta a população. 
 
As famílias mais pobres são as que mais gastam com medicamentos. 
 
Em relação a oferta de serviços há distribuição desigual, predominando os leitos privados.  
 
Oferta de serviços: desigualdade..... 
 
Trabalho junto as centrais sindicais no controle das operadoras; 
 
Desafios: 
Oferta de tecnologias seguras 
Quantidade e qualidade dos profissionais de saúde 
Pagamento dos profissionais e prestadores por resultados e incentivos financeiros para atuar em regiões 
críticas. 
Ceritificação e acreditação de estabelecimentos de saúde  
Parâmetros de qualidade assistencial para condições de saúde mais prevalentes (certificação semelhança a 
feita pelo Chile, com protocolos) 
Produção e oferta de medicamentos e insumos em saúde. 
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Conclusão: retomada da reforma sanitária com ação interministerial e regulação integral, considerando as 
forças do mercado. Quem sabe chegaremos a um sistema único de saúde.....não falo so da regulação do 
estado, mas do setor público e privado, com avaliação de desempenho, normas de qualidade a serem 
seguidas, integralidade. 
 
 
 
Alimentos 
Expositor:IDEC SP 
Silvia Vignola 
Agradecimento. Quando recebi o convite  vi diante de dilema como abordar o tem em acordo com os 
demais. Então fiz um exercício. Primeiro momento: contexto e segundo momento sobre as experiencias 
do IDEC. 
O IDEC incorporou diversos temas como desigualdades, terra e segurança alimentar. Cúpula de 
alimentação em Roma considera uma situação de segurança alimentar quando todas as pessoas tem 
acesso aos alimentos em boas condições e quantidade satisfatória. Não há explicitação sobre o direito a 
alimentação. A secretaria do conselho de segurança alimentar contém diversos ministérios e a presidência 
deste ao Patrus Ananias.  Art 200 da CF, que define o SUS, artigo 6º que explicita que caberá ao SUS a 
fiscalização dos alimentos.Hoje o MS conta com a coordenadoria de alimentações, relacionado ao DAB e 
SAS e a COVISA. A grande maioria das secretarias de saúde discutem muito pouco a alimentação. 
 
Segunda parte: temas priorizados pelo IDEC.  O IDEC tem 23  anos, não tem fins lucrativos, são 
associados as pessoas físicas, com transparência e independencia, com debates com setors 
governamentais e empresariais. Não temos patrocinadores. Atuamos em três frentes: informação ao 
cidadão, ações jurídicas e representações de interesse. Nesses 23 anos de existentes realizamos dezenas de 
testes comparativos. Encontramos diversas situações 40% possuem irregularidades conforme os dados 
apresentados em embalagem. As produções são referencias. As ações jurídicas. Recentemente conseguiu-
se vitória para garantir o pagamento que o governo deve à população. A primeira ação do IDEC visava a 
investigação de hormonios para engorda do gado pelo Ministério da Agricultura, que causam cancer. A 
outra ação trata-se das tabelas nutricionais dos lanches servidos pelos fast-foods. 
 
A terceira frente, de representação, o IDEC tem cadeira na ANVISA e junto ao CNS e inúmeros fóruns. 
No CNS aprovou-se resolução a regulamentação da alimentação ao público infantil e sobre a necessidade 
de regulação de publicidade de alimentos ao público infantil. Com homologação pelo Ministro da Saúde. 
Essa resolução já estava repercutindo em outros países. 64% das amostras de pimentão apresentavam 
agrotóxicos, cenoura e uvas também apresentavam índices de contaminação. Outra frente tem relação a 
irradiação de alimentos, como se garantisse segurança, mas ainda deixam resíduos.  As nano e 
biotecnologias sendo utilizadas sem segurança garantida, como no caso dos trangenicos. Falta controle 
sobre os transgênicos.  
 
Finalizando, uma última e grande preocupação sobre os alimentos ricos em gorduras trans, bebidas de 
baixa caloria... 
 
Dados demonstram o sobrepeso da população, que aponta que 8 porcento dos homens e 13 porcento das 
mulheres brasileiras são obesas, conforme POF. FSP consgtatou que 18% dos adolescentes apresentam 
sobrepeso. Segundo a UNICAMP, Medicina....fatores relacionados a diabete, sedentarismo... 
 
VIGITEL: pesquisa que 13 porcentro dos adultos são obesos. Frente a esse quadro o IDEC esta 
desenvolvendo algumas ações, como pesquisas, que demonstraram....o IDEC analisou os lanches das 
crianças....dos 15 produtos...todos apresentaram sinal vermelho em relação a quantidade de 
açucar....pensar sobre os impactos na saúde da população....os compromissos assumidos na europa não 
são realizados no Brasil. 
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Debatedores 
Josier Marques Vilar – SINDRIO.... 
Em entrevista, Obama respondeu...Sou....fiquei mais confortável em relação a minha participação, pois 
todos estão de acordos que o sistema público e privado não funcionam bem. Sou médico, tenho 33 anos 
de formado, há 15 anos inicei minha atividade empresarial na saúde.  
Nesse tempo aprendi duas coisas, quando uma organização vai mal tem que olhar tres fundamentos: 
processo, pessoas ou o sistema de gestão. Serviço é uma resposta emocional as expectativas das pessoas. 
Como iremos responder a uma questão se o que está sendo medido pela via eriférica e não pela rota 
cognitiva. Fiquei imaginando o seguinte, que fatores podem influenciar, são 4: genético, fator sócio-
economico, hábitos de vida de uma população. Nós podemos gerenciar serviços de saúde que interfiram 
na qualidade de vida. Como faremos? Eu sou a favor das OS, não tenho como medir...eu preciso medir. A 
discussão é emocional.....a discussão precisa ser cognitiva ....Não conseguiria contar sobre  Pelé x 
Maradona....precisamos criar indicadores de assistencia, de desempenho gerencial, administrativo e 
financeiro....ai sim veriricar quem faz as melhores práticas, o paciente como foco....buscando medir 
resultado o que fazemos..... 
 
 
 
Marcos Ferraz – economista da Saúde:  
7 itens para provocar o pensar: 
Sobre a apresentação do Gonzalo, sobre o aumento ao acesso a medicamento relacionao ao crescimento 
economico e não relacionao ao preço. Sobre o bom momento do crescimento economico para algo para 
desenvolver a saúde. 
Segundo – desenvolvimento da indústria nacional, sobre o complexo industrial, com oportunidades de 
novos conhecimentos a serem gerados. Nosso desafio há necessidade de estabilidade de decisões políticas 
e marco regulatório sustentado de confiança. De olho no longo prazo. 
A concetranção na região sudeste, sistemas são vivos e operam interesses e precisam de incentivos. 
Necessidade de alinhar incentivos para que haja profissionais em lugares com mais dificuldades. 
Infeciencia: os dois sistemas são ineficiências: Saúde Suplementar 41 milhoes de brasileiros, 
correspondendo a 4% do PIB. Para toda populaçãp teriamos 17% do PIB em saúde. 
 
Sistema público: 3% do PIB para 190 milhões de pessoas. Má definição de prioridades e necessidades. 
Visão de curto prazo.  
Questão mais critica que envolve formação de pessoal, médicos super especializados, ausencia de 
generaistas. 
 
O cuidado com decisões de curto prazo. Dois exemplos que são pautas de discussão: 
EC 29 (não se pode retirar recursos de outras áreas) e ressarcimento... 
 
Sétimo item - em países em desenvolvimento, o envolvimento e responsabilização nas decisões que 
envolvem saúde. Neste sentido é muito fácil responsabilizar o estado e não o individuo, também. Por fim 
acredito que se tivermos um olhar de longo prazo,  um SUS, não como  o melhor, mas como um dos 
melhores planos de saúde do país, para isso precisaria ter uma liderança política para definir alguns nãos 
que precisam ser ditos. Da para ter tudo par todos? Ao assumir que não dá cresce a responsabilidade de 
escolhas sobre o que pode ser oferecido a todos. 
 
Coordenação: no fundo estamos discutindo a oferta e consumo, não necessariamente para comparação, 
mas em relação ao que queremos melhorar.  
 
 
 
Mesa 3: Políticas e estratégias governamentais de regulação 
Coordenador: Mario Scheffer 
 
Expositores 
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Pedro Barbosa 
O Mais saúde  e as políticas sistêmicas de Investimentos Setoriais. As instituição sistematizarão melhor, 
em forma de agenda. 
Para introduzir O Mais Saúde, a partir do olhar do Ministro, a Saúde como investimendo e não gasto. 
Passarei rapidamente sobre a discussão do Mais Saúde, o PAC Saúde, assumir o campo da saúde....ele se 
materializa..se articula na Gestão do Trabalho, AB, Participação e Controle Social....Produção e inovação 
(2,1 bi). O mais saúde: + 25  bi em 4 anos. 
 
Mais saúde: 
Há nova base conceitual, de dificil compreensão, que merece ser explorado. Um agenda com novos 
atores, mais mobilizados. 
Partilhar e compartilhar com outros segmentos, com política sanitária, para além do espaço saúde. Nova 
abordagem. 
20% dos gastos em P&D estão em saúde. 
 
Sistema Nacional de Inovação em Saúde....Sistema Nacional de Inovação x Sistema Nacional de 
Inovação em Saúde. 
 
 
Gastos em Saúde: Federal 40 Bi, Estadual 19 bi, Município 24 bi... 
 
Dinamica Global de investimento: estamos mais próximos do gasto dos EUA para quem se propõe a ser 
universal. Não apredemos a fazer capitalismo na saúde.....Não há escala, não temos elementos...ha um 
pré-capitalismo, contrário a curva de eficiencia...média de leitos em hospitais novos: 16,9 
 
Hospitais brasileiros: curva de desempenho. Sobre hospitais de pequeno porte não repodendo a demanda 
que lhe é atribuida. 
 
Diagnoseterapia: pulverização...grupo agora tem ....quatro grupos detem 30% do mercado. 
 
 
Oportunidades  para o Brasil: 
Mercado interno em processo intenso de crescimento, com base avançada em CeT 
Capacidade produtiva 
 
Ameaças 
Desarticulação da base produtiva 
Fragilidade do capital nacional 
 
Desmercantilizando o acesso. Proteção social do Estado. 
 
Saúde vulnerável a partir da política de trocas internacionais. Temos vulnerabilidades do ponto de vista 
economico. Incentivo ao processo industrial....a partir, desde que se assuma um ponto de vista economico 
e sanitário.... 
 
Pensar saúde como espaço de ponta. Compreender a saúde para que se gere desenvolvimento. 
 
Não se faz política de saúde a partir das políticas de serviços. As novas frentes de PeD são intensivos ao 
uso da saúde. 
 
Para finalizar: jamais a saúde deixará de ser imperativo social...ao estadual, mas que estado e como este 
dará conta de uma nova abordagem sanitária e economica na saúde. 
 
 
Vidal Serrano Junior:  
Papel das agencias reguladoras 
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Qual é a abrangência do SUS no ambito nacional, em todas as ações e autorização e controle da esfera 
privada na saúde. Como o estado tem que gerir esta interface. As razões são políticas em detrimento de 
uma gestão mais adequada. Notem os senhores. De um lado o estado tem o dever de controlar a produção 
de medicamentos. Houve aumento extremamente grande....a solução não esta em coibir o direito de 
solicitação, mas gerar a acessibilidade economica aos medicamentos e outros insumos necessários a 
saúde.  
 
 
Com a reforma administrativa, a criação de agencias executivas, o Estado cria fundações públicas, quese 
faz contrato de gestão e conforme os objetivos haveria possibilidade de oferecer flexibilidade em relação 
a contratação de pessoal e outros. 
 
Quando se cria a agencia se coloca funções políticas a quem não deveria responder portal. 
 
A preocupação deve ser proteger quem não tem condições para tal. Se não há opinião pública..a 
desproteção aumenta.  
 
Quando as questões ficam longe da população ganham aspectos negativos.pensar em formas que 
possibilitem a exposição disso tudo. 
 
 
 
 
 
Renilson Rehem de Souza 
 
A gestão pública do Sub-Sistema Privado. Agradecimento pelo reencontro com pessoas. Não chamaria de 
vacas sagradas, mas de pessoas importantes. Por último e não menos importante....reiniciando a reforma 
sanitário, reiniciando o debate no SUS. Entendo que estamos num momento crítico, estou preocupado, na 
fala de Ligia Bahia, a análise política aos dois últimos governos, o que é...o que as forças políticas querem 
do SUS, vejo que cada vez mais um sistema público complementar aos pobres, que não podem ter planos 
de saúde. Isso me preocupa, particularmente. Espero que esteja reiniciando o movimento da reforma 
sanitária. 
 
Eu li o termo de referencia. Havia superposição de diversas instituições públicas, não havia sistema. 
Retomada das leis, normas operacionais e Pacto Pela Saúde (o pacto está sendo mal entendido ou 
esquecido). 
 
Retomada dos principios do SUS. Participação complementar do setor privado, não quantitativo, mas 
político. 
 
Do ponto de vista constitucional a gestão e financiamento deve ser articulada e solidária entre as três 
esferas de governo. Construção de um sistema descentralizado. 
 
Esses acordos são feitos a partir de normas, que progressivamente  os entes federados assumiram a gestão 
do SUS. 
 
Conceito, NOB 96, que trata gerencia como administração e gestão como atividade mais ampla. 
 
Do ponto de vista de quem é o gestor: lei 8080 avança e as soluções inteligentes são os espaços de  gestão 
colegiadas como CIB e CIT para processo de pactuação....mas não de soluções necessárias para dar conta 
das necessidades. 
 
Em termos da AB temos a conclusão do proecesso descentralização em relação do sistema e da gerência 
das unidades aos municípios. 
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Média e Alta Complexidade: há processo de descentralização não completo, não consensuado, para os 
municípios terem a gestão. Não se entende como algo obrigatório.  Gestão do sistema estadual, superados 
pelo Pacto. 
 
Como se dá a gestão pública sobre o subsistema privado se dá pelo uso e não pela oferta de serviços. 
 
A gestão decide pela contratação e condição de prestação desses serviços. 
 
A pressão política representa múltiplos interesses.  
 
Alguém mostrou o crescimeno dos hospitais públicos, tanto a oferta na esfera pública e privada se orienta 
por diversos interesses e não pelas necessidades. 
 
Temos como resultado a má distribuição da oferta e ineficiencia de escoala. Como hospitais de pequeno 
porte. 
 
60% dos hospitais tem menos de 50 leitos (públicos e privados). 
 
A oferta gera demanda e se contrapõe a gestão pública. A demanda gera pressão política. Do ponto de 
vista técnico e político a demanda nem sempre é necessária. Então voltamos ao começo da história. 
 
 
 
 
Debatedores 
Geraldo Rocha Mello: Medial – estudos de saúde Suplementar 
O privilégio que tive em ver o percurso que a saúde trilhou pelo país. Abri uma operadora de saúde e 
vivenciei tudo isso que estamos falando. O outro privilégio éestar entre pessoas que representam a 
história da saúde no país. 
Fico feliz em ouvir que política de saúde é diferente de política de prestação de  serviços. Ouvi dizer que 
o setor privado é uma concessão e deve ser regulado. Finalmente ouço o Renilson o setor privado atuar no 
financiamento, 40 milhões de pessoas, mesmo pagando impostos, recorrem aos planos de saúde. Sabemos 
que hoje o Estado tm um grande parque hospitalar. 90% do financiamento vem dos usuários. O que temos 
que fazer é discutir de mente aberta.  
 
 
 
 
Henri Jourval:  
Não estou na militância atual em relação a essas questões. Não estou representando a FioCruz. Queria me 
ater para questões de debate. Acho o Pedro levanta uma séria de questões que levanta uma séria de 
questões sobre o setor, que levanta a necessidade de regulação sobre o setor. Agora, eu gostaria de fazer 
alguns comentários sobre o Pedro. Tenho particularmente, uma preocupação de botar a saúde como área 
de desenvolvimento capitalista avançado, isso é uma questão do ponto de vista de quem é de saúde....acho 
que a saúde tem outros valores que precisam ser colocados. Entendo a dimensão, mas preocupo com um 
cenário mais amplo que passaremos a responder a OMC ou a OMS? Não são iguais. Me preocupo com 
este tipo de colocação.  Como posso aumentar e incentivar a ciencia e tecnologia em saúde, que não seja 
pra consumo. São lógicas que precisamos armar muito bem. È uma articulação muito ampla. 
 
A outra é que esses modelos é ter que aumentar o termo produção social. O que levou a esse modelo de 
crise foi a ruptura da proteção social. Concordo que a área da saúde esta atrasada. Fico feliz que o 
Renilson tenha ressucitado o INAMPS, acho que apesar dos problemas , o INAMPS fazia não uma 
regulação, mas fazia mal ou bem melhor que muitas coisas agora sobre a assistência médica. Para 
terminar quero manifestar....a questão de ter uma regulação mais ampla no Brasil...por causa do SUS, não 
teve a discussão do Estado Regulador, não desenvolvemos instrumentos para isso. O que tem ficou muito 
caduco. Estamos pensando num estado regulador muito para trás. 
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Queria manifestar mais uma coisa, não acho que pode ser transitado que setor público e setor privado são 
viáveis, como se fosse possível essa aliança sem limites.O que está se propondo como reformas 
avançadas, são dois sistemas distintos. Uma coisa é o financiamento público obrigatório, feito pelo SUS, 
o outro é o financiamento feito por sistemas de acumulação, de capitalização, e colocar em sistema 
bancário e não solidário. São duas situações distintas. Quando vamos ver o que está acontecendo nos 
sistemas mundiais, o melhor nome é híbrido. Ao serem híbridos tem que considerar as lógicas e sistemas 
distintos. Há formas de regulação e instrumentos construidos. Não dá para passar do nosso sistema para 
outro. Mas entender o sistema hibrido. 
 
 
 
Platéia: 
 
Sonia: fiquei preocupada com a sessão da tarde. Abrindo conceitos. A sensação que me deu foi de 
opacidade.  Nós começamos a dizer, a reconhecer que não é um sistema dual, que existe inúmeras formas 
de artifculação e precisamos aprofundar...que medida é permitido.....onde usar o recurso desta forma se 
impede de se utilizar o recurso e há geração de iniquidades? Onde este hibrido pode ser virtuoso ou 
vicioso? Por ser política pública, não poderia ser como foi incinuado sobre quem priorizar. Há confusão 
conceitual, que nós não sabemos gerar capitalismo. Quem fica com este capitalismo? Com este valor? É 
um capitalismo que ira regulamentar o trabalho? Neste lugar do capitalismo de possibilidade democrática 
de distribuir o lucro da ganancia? 
 
Gabriel -  Consultoria de relações internacionais: setor que o Brasil vem apresentando destaque sobre o 
público e o privado. As apresentações do Pedro, Gonzalo e JOzival....Parque da saúde que gere 
inovação.....sobre propriedade intelectual....como proteger a invenção? Como desenvolver se o Brasil não 
tem medidas concretas de proteção? As universidades investem muito forte em ciencias médicas, mas não 
tem garantia institucional que sua produção será preservada? Como incentivar o desenvolvimento sem 
garantir a propriedade intelectual? Sobre a ANVISA controla....o polimorfismo e segundo uso como 
forma de desenvolvimento...aceite-se.... 
 
Pedro (mesa): quando o SUS organiza diversas funções, precariza o trabalho. Sua principal estratégia de 
saúde usa trabalho com relações precárias. Não tenho preocupação....não havia necessidade desta 
colocação, pois ela sabia (Sonia) quem esta deste lado. Mesmo que fosse empresário...aqui é o espaço 
para este debate. Não vamos confundir em capitalismo com mercado. Estado para garantir direitos. Falta 
política de estado em muitas coisas. Isso é fazer política entendo a dinâmica sanitária e economica.  
Precisamos fazer isso até como eu cometendo algumas eresias, abrimos a caixa preta.... 
 
Antonio: as leis aparecem, vem, vamos ao planalto, quando deveria implementar e fazer acontecer. 
Renilson o senhor falou....desculpe  a minha ignorância....quais são os interesses que fazem o serviço 
público conceder a iniciativa privada? 
SUS e Saúde Privada são coisas distintas, em seu devido tempo e devido lugar. 
 
Jorge Venancio – CGTB: CNS – assuntos farmaceuticos – tive oportunidade de debater sobre o 
laboratório Mrech sobre sonegação de informações....passou a ter política de compras descentralizadas, 
com pouca capacidade de negociação. Necessidade de mudanças as negociação...ter prioridade nas 
compras....precisamos trabalhar para ter um grau maior de centralização dessas compras. Talvez a  
Farmanguinhos possa ser usada. A questão do crédio das . Agora querem que a gente de capital para que 
eles invistam.  Aumentou a remessa de lucros para o exterior. Nos últimos 5 anos tivemos isso muito 
acima.... 
 
Luis Guilherme – DENEM – Sul 2: trazer a contribuição dos estudantes ao movimento da reforma 
sanitária. A mesa foi bastante didática. Não tem processo de acumulação de capital na saúde. Como se dá 
o lucro das empresas de saúde. Será que a mais valia acabou? Trazer a análise da dialética, pr cima.  Um 
terço da sociedade está excluídas do processo d produção,precisa garantir uma política de contenção 
social. Como oPSF que não resolve os problemas de saúde, de forma descoladas dos demais níveis de 
complexidade. O mito do crescimeno econimico. Isso é mentira.  O que determina isso?  Voltar ao 
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conceito de saúde coletiva, que se perdeu, fazer uma releitura.....Metas...vamos colocar como meta...duas 
horas de trabalho.... 
 
José Carlos - CAL: ANS – preocupação nesta preocupação, talvez tardia, uma compreensão de estado. 
Que regulação? Vários conceitos foram levantados? O conceito de estado e de regulação. Ao meu ver 
uma necessidade que seja discutido na oficina de amanhã. A diversidade e dimensão do país como o 
Brasil, com 5 mil municipios, muitos com menos de 20 mil habitantes. Como produzir o direito igual 
sobre situações diversas. Como harmonizar isso? Pensar  padrões mínimos de estrutura. Falta um conceito 
de regulação e sobre que estado estamos falando. 
 
Mesa: considerações finais: Vidal – falta mais consensos, principalmente em qual o comportamento ideal 
do poder público. 
 
Geraldo: critério de meritocracia para o médico ser credenciado. O IS lançou o livro sobre 10 anos de 
saúde suplementar n Brasil. Nesses 10 anos a atuação da ANS foi proficua num setor desorganizado. 
 
Renilson: a central sindical, as pessoas compram equipamentos por outras razões e não pelas necessidades 
de saúde da população. 
Dois comentários: este seminário abre diversas possibilidades. Sobre os hospitais de pequeno porte, que 
comprometem a qualidade.  
  
Por último: voltamos a ter movimento estudantil. Estamos precisando disso no Brasil, no SUS que 
provoque e façamos pensar ...que absurdo... 
 
Jourval:  a questão da Seguridade Social, que é determinante, que nós não tocamos, que precisamos 
redesenhar e dar novas dimensões ao SUS. 
 
Coordenação: enceramento. 
 
Paulo amarante: lançamento dos livros.  Registrar o fato do CEBES retomar sua linha editorial, que 
ajudou a construir o pensamento crítico na saúde, no país, com a revista em Dia, com número especial, 
comemorativo, com artigos de autores dos mais importantes. Uma nova coleção, Pensar em Saúde, 
coleção....Coleção sobre os textos sobre participação e democracia.... 
 
Finalmente, a obra quase definitica, solida, densa, pesada, trabalho de 4 anos, articulados, com estrutura 
didática, ferramenta fundamental na formação de novos quadros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 de abril de 2009 
Mesa 4: O impacto da crise econômica na saúde 
Coordenadora: Sonia Fleury 
 
Abertura dos trabalhos. Explicação sobre o funcionamento, que a tarde haverá oficina para discussão 
política.  
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Expositores 
 
Cláudio Salm: Conversando no corredor e dizia que fui casado com médica, que ficava preocupada com o 
filho quando este ficava doente. Como sou economista, desde setembro do ano passado estou preocupado 
com a crise. Talvez pior do que da 1929. Nenhum país escapará da crise e não sabemos o tempo que ela 
durará.  Não sabemos se será uma crise em V, que cai ou se recupera ou em L, que cai e 
permanece...possibilidade de formular alternativas, como na década de 1930, quando o Brasil optou pelo 
desenvolventismo nacional....Este seminári pode significar a possibilidade de formulação de novas 
estratégias.  Esta circulando muito por ai que é o fim do capitalismo, a alternativa é o socialismo. Os 
ambientalistas propõe a volta ao meio rural...expeculações..mas como este seminário não trata de 
programa de partido....aqueles que leram Marx sobre acumulação de capital....não se preocupam em ver 
as especificidades da crise....isso também me incomoda um pouco....é verdade que estamos assistindo a 
acumulação....mas associa-la a crise, também não é correta......a direita também.....os economistas 
ortodoxos foram incapazes de prever uma inflexão da economia. Aqueles que foram preparados para 
trabalhar em governos não se preocuparam com os velhos modelos....os mais experientes também foram 
pegos de  calças curtas.....os prêmios nobeis de economia, majoritariamente ortodoxos, ficaram 
mudos...os únicos que falam são aqueles que nunca foram adeptos a regulamentação do mercado..... Mas 
também não foram capazes de prever a queda do muro de Berlim.....Creio que voces médicos também não 
foram capazes de prever algumas pandemias que seriam previsiveis..... 
 
Natureza intrisecamente instável do capitalismo...reportando-se a teóricos......a hegemonia do pensamento 
neoliberal, nos jogou a escanteio os teóricos próximos a Marx....Sobre a auto-regulamentação do 
mercado, não se fala mais.....faz apelo ao Estado para mais uma vez salvar o capitalismo...mostrando mais 
uma vez que não há capitalismo sem Estado....Este seminário é otimamente oportuno..... 
 
Estamos vendo a explosão do socialismo e a derrocada do capitalismo...quero apenas mencionar que na 
formação capitalista, concordo com Robsbaun, com um novo arranjo entre Estado e mercado, na medida 
que não se permita mais que o mercado funcione mais como uma “mula sem cabeça”...concordo com 
Inacio Mamonedo...que uma nova ordem economica mundial só será possível se uma nova regulação for 
contruída com muito mais países, como o G20....prefiro não fazer maiores expeculações sobre o 
futuro...ficaria aqui com uma explicação mais consolidada sobre a natureza  da crise, mas não sei se dará 
tempo.....terei que fazer escolhas...falarei algumas frases: 
A origem  e a natureza da crise, eclodio com o subprime....crédito a devedores muito precários...ela 
nasceu no sistema financeiro...não nasceu da má distribuição financeira...tem origem nos EUA, na 
desregulamentação...quero informar que o mercado imobiliário americano é o seguno maior dos Estados 
Unidos....hoje os bancos no mundo têm posse de 4 trilhões de dolares em títulos podres.....aos primeiros 
sinais, em 2006....bancos perderam  os AAAs, com a desvalorização dos bancos pela técnica bancária 
começam a encolher os créditos....portando essa crise vem de 2006 e 2007...portando ela eclodiu em 
meados do ano passado, quando o crédito secou....pelo medo dos bancos financiarem entre si....devido aos 
créditos podres....agora...a falta de regulamentação foi importante, mas não foi a única causa....tem que 
ver o contexto..o comércio internacional vinha crescendo, mas apresentava sérios desequilibrios, deficit 
américano e superavit asiático (Chines)....quem se preocuparia se estava todo mundo consumindo na base 
do endividamento....sobre o combate a crise, gostaria de assinalar que o mais importante é o crédito inter-
bancário....importante estatizar, mesmo que temporariamente alguns grandes bancos, o capitalismo neste 
momento aceitaria muito bem isto. A reunião do G20 é um passo importante para uma saída coordenada.  
 
Muita gente tem dúvidas sobre essa regulamentação e medidas sobre controle dos gastos públicos..a 
reunião do G20 propôs o aumento de 5 trilhões de dólares em gasto público, a Europa não gostou, pois 
suas economias são muito abertas.....esse é um dos motivos porque não houve um acordo total.....vendo o 
Gonzalo lembro também  as politicas farmaceuticas..... 
 
Quanto a regulamentação a nível mundial sou muito cético a respeito...imaginem grandes bancos abrindo 
seus  bancos para que um fiscal diga se pode ou não...não acredito nisso..a Inglaterra já disse que não 
permitirá.... 
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Em resumo...a saída para a crise dependerá dos esforços nacionais.....apesar das sifras astronomicas 
anunciadas... 
 
 
Sobre o Brasil, fez tudo direitinho....a história que estamos blindados é uma meia verdade...o Brasil está 
melhor do que muita gente, há muita reserva... mesmo com a fuga de capitais...nós diminuimos nossa 
dívida interna e externa, temos folga fiscal, nosso sistema bancário... e por sorte não destruímos nossos 
bancos públicos...temos vários pontos a nosso favor, mas daí a dizer que estamos blindados....fizemos 
muitas coisas erradas de 2005 a 2008, como a manutenção de juros altos, que resultou na super 
valorização do real, que trouxe problemas na exportação....permitimos que grandes empresas 
expeculassem com  dólares.....mas como disse, algumas certas....coisas certas como credito aos 
exportadores, desvalorização cambial, a queda dos juros... 
 
As projeções são opiniões....mas a opinião dominante é que ficaremos com crescimento 0%....o que é 
ruim...teremos desemprego...teremos oscilações....o Gonzalo falou da possível possibilidade da 
importação da área de medicamentos, quero lembrar que uma possível medida é a retomar a medida forte 
para todos os setores para um movimento nacional de desenvolvimentista....teremos que fazer isso muito 
maior do que 30, porque agora a economia do Brasil é aberta e tem concorrentes como a China....teremos 
que fazer protecionismo...acho complicado... 
 
Vamos para a Saúde....porque o que gosto de dizer que são coisas além do senso comum...é evidente que 
o sistema que o sistema público e privado será afetado...a receita encolhendo e portanto com dificuldade 
de manter o sistema público e o privado irão sofrer, mais tarde,  os beneficiários irão diminuir em número 
privado e o gasto também...como Ezio Cordeiro mostrou, os beneficiários, coletivos ou individuais estão 
relacionados com a renda, com a diminuição desta, haverá dominuição dos beneficiários....Exceto que o 
governo invista altamente...mas não está na agenda...quero abrir um parenteses...o que é política de 
desenvolvimento e anti cíclica.... 
 
Há uma palavra mágica que se chama Escala...se queremos universalidade do atendimento precisamos 
falar em escala....o Pedro ontem defendeu métodos capitalistas para dar salto de escala....queria reiterar a 
importância do tema levantado pelo tema...de unirmos uma política de desenvolvimento em paralelo de 
escala....mas não está na agenda....talvez porque nosso complexo industrial na saúde é muito pequena....o 
que está na agenda são ações de impacto imediato para manutenção de emprego.....nós tinhamos que estar 
pensando neste momento em prioridades...ao mer ver a ampliação de políticas farmaceuticas,de 
atendimento....políticas para combater os efeitos da crise. O setor saúde ao meu ver enfretará grandes 
problemas na esfera fiscal....se a reforma tributária for aprovada...as bases tributárias estão poucos 
definidas....A saúde teria que voltar a brigar com a Assistência e Previdência...a saúde não seria  
beneficiada.....enfrentar a grande escacez de recursos... 
 
Faz parte da discussão maior, que rumos teremos para o Brasil...a curto prazo o que nós temos que fazer é 
uma política anti-ciclica...e pedir a Deus que a China continue crescendo....e conseguirmos algum 
crescimento economico..... 
 
 
 
 
Franco Pallamolla: agradecimento.... Crise  financeira Internacional: onde esta estrada nos levará? Onde 
vamos chegar? Qual o grau de profundidade? Expecula-se muito, como foi dito, mas concretamente havia 
um pânico que agora se tornou aflição sobre o que ocorrerá com nosso país....O tema a crise economica 
na saúde é um tema dificil de ser tratado, não só na indústria...mas até o momento não chegou na 
saúde...precisamos pegar, pinçar de outras áres fatores que podem afetar a saúde.. 
 
 
Saúde Internacional: recessão mais aguda ou menos agudas em países desenvolvidos, desaceleração nos 
países emergentes, quedas nas commodities, crescimento....esta é uma crise de empregos....em todo o 
planeta..na verdade surgem a cada dia medidas protecionistas...cada país busca uma equação....pouco 
crédito no mercado financeiro internacional, hoje há um certo fluxo de retomada...o que ocorrerá quando 
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esses trilhões de dólares podres forem colocados....o mundo conseguirá impedir isto? Crise de 
confiança...grandes empresas também entraram na onda da expeculação...pela não regulamentação, as 
empresas não apresentavam em seus balanços as possibilidades de perdas de títulos...o sistema financeiro 
também freio devido a falta de confiança...como ocorreu no Brasil...perderam e não estava previsto em 
seus balanços... 
 
Nas diversas ativididades, indústrias sobre o efeito a indústria automobilistica americana que estão na 
insolvencia....se o governo decidirá ou não pela falência dessas empresas....será uma decisão de 
governo...Algumas empresas estão se recuperando..Houve empobrecimento das empresas.....os juros 
aumentaram num primeiro momento, com redução de prazos....redução do investimento direto...redução 
da estimativa do PIB...que não se sabe o valor correto de crescimento (ora 4%, ora 2%, FMI 0%) 
 
Cenário nacional:demanda como toda cair mais ainda, ai teremos um problema mais profundo..... 
 
Caracterísitca desta crise a desaceleração dos setores não foi uniforme 
 
Mais afetados: setores com moedas estrangeiros e que operavam com expeculação, empresas que 
dependiam de créditos externos (Embraer), Produtores de bens superfulos, como eletronicos e produtores 
de commodities (Vale), 50% dos auto-fornos estão desativados (queda na produção de aço) 
 
Menos afetados: fornecederoes de governo, menos dependentes de créditos, produtores de bens e serviços 
essenciais e produtores de bens mais baratos. Ainda não houve queda de receita e renda direta. Enquanto 
isso não ocorrer este efeito não é sentido drasticamente. 
 
Impacto real no mercado de trabalho: as demissões que estão ocorrendo. São efeitos da crise ou ajustes. 
Estavamos em estado de euforia. Alguns setores que não foram afetados estão fazendo ajustes, 
realinhamento na sua estrutura de cursto.....Esta oscilação....o saldo em março deste ano, em SP, foi 
positivo. 
 
O perfil médico ondotológico industrial 
 
449 empresas atuam em cadeia 
Setor gera mais de 32 mil postos de trabalho,  
 
O PAC Saúde coloca o desenvolvimento industrial da saúde como sendo estratégico..não é uma questão 
de partido político...um ganho para o Estado. 
 
8 milhões de emprego direto.... 
93% da indústria opera em capital nacional 
 
88% da indústria tem o atendimento focado no mercado saúde 
A cadeia tem capacidade de operar 90% da demanda naciona 
 
 
Evolução de faturamento: superação de 8 bi de reais para o setor de insumos, exceto farmacos. 
 
 
Por que a saúde não sentiu a crise? 
Nosso setor atual com produtos essenciais. Por todos nossos indicativos os níveis de demanda estão 
mantidos. Tanto público como privado.  Fonte de financiamento: sociedade brasileira. 
 
Grande atores do setor mundial estão mantendo seu investimento no Brasil:GE, Philips estão sinalizando 
investimento e outros estão chegando. Neste momento não temos registro de diminuição de atividade, 
redução de empregos entre os associados.  
 
O lado positivo: alta do dólar. Favorece exportações, dificulta importações, aumento da tensão da relação 
– operadores, hospitais, fornecedors (preço – aumento  x queda). 
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Líder na produção de consultórios odontológicos.... 
 
A questão do câmbio impacta na relação operadora – hospitais ...junto com setor público....produtos 
importados....equipamentos de imagem..a pressão e custos...tanto nos produtos acabados como em 
matéria-prima...o problema é que a operadora na ponta não repasse....temos o setor público que não tem 
capacidade de reajustar seus orçamentos para enfrentar esses fatores..temos um problema de médio 
prazo.. 
 
 
Se a crise chegar. O que pode ocorrer? 
Demissões, deslocamento de demandas para o SUS. Se a pessoa não voltar ao mercado de trabalho 
voltará ao setor público. 
 
Queda da arrecadação tributária: Alerta. Os municípios estão sentindo...com a redução do IPI 
imediatamente derruba a arrecadação que também é distribuída aos municípios....Municípios que 
apresentam 40 % a 50 % de queda em suas receitas...eles terão que reposicionar seu custeio. Em isso 
aumentando, sobre tudo o setor público, a crise, talvez, venha do interior para a capital....a capacidade de 
investimento será reduzida. Se a capacidde de recursos serão colocadas em investimentos ou 
custeio....temos a EC 29....como ela não foi aprovada....a saúde não pode ter seu orçamento reduzido, mas 
pode ser contingenciado..tem a rúbrica, mas não o acesso.. 
 
“que nunca neogociemos por medo. Mas que nunca tenhamos medo de negociar.” J.F. Kennedy.. 
 
 
Cada dia mais teremos que ter mesa de negociação para buscar soluções, soma para não ter resultante 
zero..todo complexo perde...buscar soluções criativas e não protecionistas, mas de certa forma validem a 
geração de emprego....mas sem xenofobia.... 
 
 
 
 
 
Luiz Nassif: ausente.... 
 
 
Debatedores 
Adhemar Mineiro: debate no fórum social mundial....a percepção não era homogenea, inclusive entre 
diversos setores..... 
 
Diferenças: anos 30 – mundo rual, hoje – mundo urbano... não devemos ficar preocupados se sairemos da 
crise neste ano, ano que vem....sairemos no tempo histórico que pode ter muitos anos. Há crescimento, 
queda, recuperação....dizer se cresce ou não , não determina a crise....mas sim o como....a crise não se 
resolve somente no economico....O salário também não segura no momento da crise....tudo tem que ser 
revisto... na saúde....ao longo de saúde levou dentro da saúde pública elementos privados....parâmetros de 
avalição precisam ser mudados... 
 
Crise de valores, que provem do mundo financeiro. Todas as relações sociais precisam ser revistas para 
não se trabalhar com o modelo anterior...as formas de análise também estão em crise. 
 
Muito da teoria keinesiana foi pensado no mundo fechado.... 
 
Mesmo no marxismo...pensava-se em mercado externo em venda...hoje é diferente....precisamos rever os 
conceitos analíticos.... 
 
 
Superconsumo -> super endividamento. 



�

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 
Av. Brasil, 4036 – sala 802 - Manguinhos – Rio de Janeiro/RJ – CEP 21040-361 - Tel: 021-3882-9140/9141 - Fax: 021-2260-3782 

E-mail: cebes@cebes.org.br 
 

 
A reunião do G20 mostra de um lado, como comentado, uma tentativa de sair da crise de forma 
articulada, porém na análise deveria discutir que mundo novo se está, as medidas estão no pronto socorro 
financeiro (FMI, mais dinheiro)....análise de profundidade, com medidas para voltar ao que tinha 
antes...uma contradição que vivemos. Parte da análise do que se tinha antes, como crédito barato, não vai 
funcionar mais..... 
 
Sobre comércio internacional.....rapidamente recuperou-se os saldos.... 
 
Sobre saúde já foi falado, mas termino dizendo, conforme Claúdio, a vantagem foi ter não ter 
desconstituído os bancos públicos, autonomia relativa do banco central... 
 
Se estamos prevendo dificuldades na área da saúde...um teste importante será saber se o SUS vai 
funcionar como elemento para lidar com a crise. 
 
 
 
 
Jairnilson Pain. Cumprimentos. Agradecimentos.  No nosso caso, pelo menos, na área da saúde, já 
estamos um pouco calejados em lidar com crises. Sempre nesses contextos nos persegue. Em época de 
vacas gordas, não é prioridade. Quando em crise todos os setores precisam colaborar....saúde não 
está..mas o contingenciamento recai também sobre a saúde. Os apresentadores trouxeram visões sob 
diversas especificidades.  Claúdio  fala sobre possibilidades..... 
 
Anos 70..crise de hegemonia...que gerou o movimento da reforma sanitária, que culminou no SUS, como 
foi relatado... 
 
A comparação entre otimista ou pessimista....Esforço de análise sobre separar as coisas....dizer que 
quando dizemos saúde há três dimensões: setor produtivo e outros duas dimensões importantes, com 
repercusão sobre a crise. Saúde como campo do saber, com inovações, com criatividade e também com 
restrições. O PAC da saúde passava por esta linha. Rompermos o espaço insular da saúde....trabalharmos 
com possibilidades diferenciadas. 
 
A segunda dimensão que chamo atenção, que não apareceu, trata-se do estado da vida das pessoas, que 
poderão aumentar o sofrimento, doencças e agravos, inclusive óbitos. A saúde tem como monitorar com 
indicadores mais finos sobre os riscos e determinantes. A epidemiologia tem a obrigação..os 
epidemiologistas estão convocados....sob os riscos, causas externas, suícidios, não podemos dizer se tem 
relação com a crise, mas precisamos analisar. 
 
A terceira dimensão, a saúde enquanto setor produtico, o Brasil tem situação especial, temos o SUS, 
como universal. As pessaos estão tirando de seus orçamentos familiares, com o desemprego isto terá 
repercusão no setor público. O fortalecimento de ampliar as receitas públicas, não como gasto, mas com 
oportunidade de ampliar o setor produtivo. Como na área de descartáveis....essa nova linguagem que 
temos aprendido nesses últimos tempos... 
 
Queria fazer uma observação....a briga nossa deve ser com evidências, pressão e organização são 
elementos centrais para briga...ao mesmo tempo que os prefeitos estão brigando por queda da receita, os 
municípios também vai brigar pelo orçamento da saúde, pois muitos a maior fonte é a saúde. 
 
Enunciaria algumas idéias para contribuir ao debate. Tem programas, como o Brasil Sorridente, que é 
considerado pelo presidente, que ele mais gosta, demandará um conjunto de esforços que pode estimular a 
economia, como outros.... 
 
Que grupos portanto mobilizarmos para evitarmos danos maiores: alargar as bases políticas e sociais na 
defesa da saúde, trabalhar com indicadores mais finos, eventos sentinelas, e investimentos produtivos na 
saúde pode ser contribuição da saúde para a economia geral. Apesar de eu ser leitor de economia, mas 
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não ser economistas. Os três trabalharam muito com crítica ao neoliberalismo e expeculação trarei duas 
provocações aos economistas. 
 
Um é Nobel de 2006, Teodor...essa crise é uma questão de faltta de conhecimento....a falha intelecutal 
deixou o capitalismo vulnerável.... 
Otimista: diretor do banco social no Brasil..hoje o consenso é que o Brasil superará a crise e retomará ao 
crescimento com mais rapidez. 
 
 
Platéia. 
 
Gonzalo: não dos demos conta que nos transformamos em player mundial em relação aos farmacos...tem 
muita gente usando agrotóxico não autorizado, mas entra legalmente no país, a mídia sobre alimentos, 
sobre o maior indutor sobre o superávit fiscal, porque alimento é saúde. Sobre as responsabilidades 
individuais que devem ser colocados a mesa....sem excluir.... 
 
Vivemos uma crise a muito pouco tempo, a crise de 2003, quando o governo Lula assumiu o dólar foi a 4 
reais. Eu era secretário municipal de SP. Tivemos 19% de desemprego. Essa cidade tinha cobertura de 
58% de Saúde Suplementar. No final de 2003 tivemos 40% de cobertura, com queda na arrecadação. 
Tivemos queda na arrecadação.....Começa a aparecer isso aqui..temos que pensar sobre toda saúde da 
população ou somente para quem tem ou não cobertura....sem criar iniquidades 
 
Ligia Bahia: Gonzalo.....precisamos continuar o debate. Tenho dúvidas em relação a mesa..concordo que 
a crise é fecunda...uma saída óbvia diminuiu subsídio....diminuir o privado aumentará a mortalidade? 
Acredito que não...mas precisa ser conversado, se não o empresariado pedirá mais subsídio...os hospitais 
brasileiros devem 20 bi na praça....a tendência será mais subsídios...a nossa resposta tem que ser um 
processo de negociação...falta a FIESP, a FIRJAM...para discutir saúde...ontem mostrei a proposta do 
Serra..que os empresários não contribuição...eu perguntaria a eles se querem contribuir a Saúde? É uma 
pergunta..uma equação teórica que estou tentando fazer...O professor Marcos tem contribuído.....mas não 
precisamos concordar...é um debate profundo...a responsabilização individual precisa ser pensada....foi 
tentada nos Estados Unidos....só que não deu certo...experimento que não dará certo...somos 
humanos...não quer dizer que o fundamento não tenha que ser examinado...precisamos conversar com 
calma, para não elever a temperatura desnecessariamente. Precisamos nos escutar. Acho que precisamos 
criar fóruns. Precisamos encontrar uma saída fecunda para crise. 
 
Leonor – SC: os trabalhadores estão fazendo passeatas para garantir seus empregos. Construção de outras 
propostas ...lado político... 
 
Acho que todos os sistemas hoje se enfrenta com três grandes problemas devido à subordinação ao 
capital......a sociedade responde ao processo saúde-doença...três problemas são permanentes:  a 
segmentação do sistema, a fragmentação, que tem relação com a crise...a cobertura duplicada...não é 
verdade que resolve....a medicalização crescente... 
 
A gente teria que pensar de que forma, num corte transversal organizar o modelo gerencial? 
 
Lenaura – CEBES: atualização da agenda sanitária. Tenho a sensação que estamos mal, o setor privado 
está bem. Os economistas tratam o direito como questão ideológica. Precisamos colocar o item social 
como ponto de partida. 
 
Jorge Venancio: Claudio que me parece a crise começa nos Estados Unidos , com a expeculação, que não 
tem nada a ver com o salarial e a massa salarial, que vem caindo há 8 anos....Hoje em dia o capitalismo 
parece o cassino de Monte Carlo. Precisamos separar. Segundo, acho importante analisarmos o Brasil, 
com cuidado, pois a massa salarial vem crescendo nitidamente, nossa situação é bastante diferente.  
Temos que medir bem, com a chorareira interessada, como a Renault, interessada, que teve mais de 50% 
de crescimento. Quando chegou a crise colocou um terço dos trabalhadores em disponibilidade. Devido a 
possibilidade do fm da renuncia fiscal....gostaria de chamar atenção, porque os monopólios de mídia tem 
interesse....Sou entusiasta do nacional desenvolvimentista, com aliança entre governo e trabalhadores. 
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Antonio: sindicato saúde de Osasco e Região. Gostaria de perguntar ao Sr. Ademar. Ao dizer que o 
crédito no Brasil é barato. Pergunta aos empresários se o crédito é barato? Só vou entrar no mérito na 
saúde supletiva, em 70 já discutíamos a medicina de grupo, quero a produção dentro do 
consultório....pressão sobre os profissionais da saúde para atender a quantidade... 
 
Sobre alimentos....sobre a entrada das pessoas acima de 60% anos, a maioria das pessoas não pode pagar 
plano e usará SUS, com medicamentos. 
 
 
Luiz Antonio – CEBES: as demandas para o setor público irão aumentar, teremos que aumentar a 
eficienci....a regionalização do sistema, a hierarquização seria a escala para uso de insumos 
tecnologicos...não conseguimos implementar uma regionalização adequada, embora que esteja em 
discussão....Políticamente o MS não apostou neste processo....fizemos o pacto em 2006 e estamos em 
2009 e há experiências interessantes, como os consórcios para compras de medicamentos terem acesso. 
Como a gente aposta políticamente para reforçar este processo que é importante. 
 
 
Regina Parise: dirigente de operadora...Unidas: auto gestão -  muitas vezes acha que é somente setor 
público....mas também tem setor privado, como Itaú, Perdigão....a minha formação é toda dentro da saúde 
pública, sou sanitarista,fiz pós em epidemio e faço Bioética.....abrindo meus dados vou dizer que temos 
uma bolha que está centrada no aumento de demanda....por conta do medo da crise.  Tenho plano família, 
que não são funcionários públicos e estão com medo. Neste momento há uma bolha. Entre a questão do 
público e privado acho que a crise vai se aprofundar na média complexidade, a assistencia a doença no 
SUS, porque digo isso, quando entrei na operadora, sempre apanhei da Ligia.....perguntei aos assistidos 
por que tem planos? La tem 300 mil do MS? As pessoas apontam a média complexidade. O PS no SUS  e 
hospitais são razoáveis. A crise grande será a transferência ao setor público aumentando..... 
 
CEBES – Recife: a discussão sobre que sociedade temos e que alicerce....crise maiores e crises menores 
temos vivivos, é uma crise associada...Marx ou mais atuais a gente tem o entendimento que na sociedade 
capitalismo teremos a continuidade da desigualdade, exploração e as questões sociais sofrerão 
bastante....no meu entendimento precisamos superar essa sociedade e tentar abrir mais interessante sobre 
isso...A gente precisa retomar a discussão sobre o trabalho, precisa discutir a organização do mundo do 
trabalho, enfraquecimento da discussão do trabalho.....agenda de embate político – público...por isso as 
arenas são necessárias...algumas coisas precisam ser abolidas para reconstruir outras. 
 
Ramon – DENEM: definir essa crítica sob outras óticas. O setor estudantil diz que essa crise é 
civilizatória, há crise ecológica, alimentar, política, economica, social e todas essas crises tem matriz 
propulsora, o capitalismo. Essa crise não é só financeira, mas diante de todas as soluções discordo do 
modelo nacional desenvolvimentista....quem sofrerá com o impacto ambiental serão os mais 
pobres.....Poderá gerar problemas sérios... 
 
Ontem fiquei preocupado com a defesa do complexo médico industrial...não visto como direito....por que 
nos EUA não resolveu o problema? Acho que a gente quebra muito paradigma que o privado resolveria 
nosso problema? Quem está recorrendo ao público? Ninguém falou do trabalhador que será demitido?  
Silvio – estudante de medicina: agora na crise, quem acha que vai aumentar o financiamento público na 
saúde? Quem acha que vai aumentar o processo de terceirização e precarização do trabalho?  Ontem já se 
debateu sobre o desemprego,com menos pessoas com plano,que levará crise ao setor privado e 
tensionamento para compensar as perdas. Sem falar da questão internacional, que temos que lembrar que 
temos várias linhas de financiamento internacional, que haverá corte para políticas de HIV/AIDS, com 
corte de 10 %. Problema com foco na alta complexidade. Fico preocupado com a retomada de reforma 
sanitária, se debateu a entrada do privado no sistema de saúde.....acho complicado. 
 
 
Carlos  - Fiocruz: reforma sanitária é processo..esses problemas que precisamos resolver...a partir da 
falado Jair Nilson. A necessidade de saúde pode se expressar de maneira social e individual, tanto faz se a 
necessidade é atendida pelo ambito público e privado. Temos que transformar  a água em vinho, a grande 
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discussão da reforma sanitária se dará com o diálogo entre saúde e economia...qualificar o SUS para 
mudar a visão das outras áreas sobre a saúde. Com impacto sob o ponto de vista social. Quero fazer um 
olhar diferente....sob o recorte da ABIM...a área de medicamentos e insumos é área diferente dos 
farmacos, kits hemodiagnósticos, que apresenta favorecimento....são situações diferentes.....isso só se 
materializa na assistência...o principal impacto se dá na assistência ...acho que a solução também não se 
da a partir do nacional desenvolvimentismo, mas elementos deles que podem e precisam ser 
recuperadas.Faltou gente do governo e mais gente do setor privado. Estamos muito entre nós sanitaristas. 
 
Intermedis: defesa dos médicos, dentistas e sociedade: O SUS é universal e deve estar presente no setor 
público e privado. Pagar a diferença entre o público e o privado... 
 
 
Paulo – RJ: se não quebrarmos algumas barreiras, se não avançarmos, não vamos chegar lá...para nos 
unir..deixar o que não nos uni....quanto ao privado tem um ponto que não é dito pelo setor privado sobre o 
sistema. Eles acham que o SUS é impossível....nós não vamos viver nunca sem a complementariedade? 
Todos discutem mecanismos de corte...vou dar um exemplo técnico...temos enormes gastos no caso da 
obstetricia, no privado, nos orgãos públicos não tem o mesmo quadro. Um dos índices é o da cesareana. O 
surgimento de gastos com cesareanas mal indicadas.....queria encerrar.....na visão voces financiar o 
sistema público ou é preciso que alguém pague? Não existirá nunca um SUS sem complementariedade? 
 
Nós precisamos mesmo na mais dura divergência avaliar o que se diz.... 
 
 
Mesa: 
 
Claúdio: caem as exportações, investimentos e depois o consumo. Se manifesta de forma diferente, em 
diferente setores. Quanto ao seu otimismo..se o PIB  brasileiro não crescer, a empresa terá que fechar as 
portas, pois não precisaria de máquinas.... 
 
Usar no Brasil a indústria na Saúde, como Obama, não pode ser a mesma coisa, pois é muito pequena, 
apesar de ter que crescer. É muito pouco diante da realidade como da dos EUA. 
 
Franco: comentários – sobre bolha de demanda, sobre tudo na área de diagnósticos, devido a expectativa 
de diagnósticos, vou atencipar um check up. Efeito manada....Segunda questão, FioCruz, na área de 
farmacos dentro da política industrial, tem 8 acordos de laboratórios públicos com privados assumindo a 
produção de medicamentos essenciais, que hoje são importados. GECIS...todos os orgãos de governo sob 
a coordenação do MS define a estratégia. Dentro do colocado o mais complexo a maior vulnerabilidade o 
Brasil importa os kits de diagnósticos....Estamos combinando medidas para suprir isso..não entendo isso 
como medida anti-ciclica. Medida de cunho estratégico... 
 
Crescimento 0%, crescimento não é uniforme em todos os setores....vejo o sistema como indutor...um 
grande avanço....precisamospassar pela discussão do financiamento da saúde....prévia: direito individual 
versus direito coletivo....os recursos são finitos, a sociedade precisa definir o limite para definir a maior 
acessibilidde possível, mas talvez não tenhamos um modelo de atender 100% da população na totalidade 
de recursos. A saúde incorpora tecnologia, 25% de Pe D no mundo está em saúde. Tem que ter fonte de 
financiamento. Não dá para fazer transposição num botão... 
 
Claudio: em época de crise...não iria entrar.....banalizamos a palavra crise....não vamos banalizar 
...viemos aqui para discutir a crise e a sua relação com a saúde...não há inovação e produção, sem 
crédito..nada de importante se faz sem crédito...sair para esquerda para crise, sem resolver esta que está ai 
para resolver o sistema de crédito, não tem saída....isso nos conduz....alguém falou em transferência direta 
para o capital financeiro....tentativa desesperada e pouco eficiente de recuperar o sistema.... 
 
Quando deixaram quebrar o Leman Brothers.....foi erro fatal, erro sistêmico...a saída é de forma ou de 
outra é recuperar a função do sistema financeiro. Ademar chamou atenção sobre o volume de crédito e o 
PIB. Antes da crise via-se isso com  inovação. Claro que precisa de regulamentação, mas inovações são 
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importantes e viabilizam setores totalmente novos. Não vamos rezar pela quebra do sistema financeiro, 
não é assim. 
 
Sobre Jairnilson...voce vai me desculpar....Felts me dizer que as pessoas não conheciam, tinham 
incertezas...claro que não se sabia....a economia é incerteza e a medida que tudo vinha bem,as pessoas 
estão dispostas a assumir riscos....não banalizem a crise.... 
 
Para finalizar....não é posição dos economistas (para Paulo) que o financiamento da saúde pública ser com 
recursos públicos. 
 
A imprensa, o monopólio da mídia, não tem interesse em manter a crise, ela tem interesse em minimizar 
devido a verba de publicidade. 
 
 
Ademar: se o Brasil deve retomar o Brasil com mais rapidez? O Brasil tem condições. Não é crescer ou 
não, mas para onde. Isso não está definido. Lembro a crise anterior o Brasil, em 30, cresceu em 2 e 3 
anos, só que acabou a República Velha;... 
 
 
O que resolveu o processo de crise, a Guerra...quando se investiu na preparação para ela. 
 
O Brasil tem condições porque hipotéticamente tem muita coisa a ser feita no campo, na indústria. 
Continua sendo um país de oportunidades. 
 
Para não ficar dúvida é no nível mundial ter crédito barato, no Brasil não, era pegar dinheiro lá fora e 
trazer...no mundo o crédito era barato.... 
 
Como politicamente define o financiamento da política pública interna. Não é questãotécnica, mas sim 
política. 
 
Em relação aos movimentos sociais e a crise. Este é o grande debate que está colocando muito 
fortemente, como no Fórum Social Mundial e não é maduro como eles estão percebendo a crise, como 
falei depende muito de país para país, de setor..... Tem várias dimensões....não é fácil formular 
alternativas para saída da crise. É uma questão politicamente pesada, como também do ponto de vista do 
mundo de trabalho. Pois houve uma mudança de conjuntura muito rápida. A menutenção de emprego 
entra na pauta de reinvidicações.....do ponto de vista de renda para conquista imediatas, agora se tem uma 
defensiva tátiva de garantias de emprego e de se pautar grandes temas, com essa inversão que o mundo do 
trabalho trata hoje. Como decorre idéias para atuação táticas a curto prazo. Os trabalhadores querem 
resposta para isso. Não há resposta imediata sobre isso. 
 
Jairnilson: queria retomar o debate na oficina. A Reforma Sanitária é processo. Não se trata de projeto de 
passado e este seminário aponta possibilidades. O final da minha fala foi confrontar o Nobel e diretor do 
FMI como estão desconectados da realidades......crise com efeitos épicos. 
 
A ANS é SUS e deve ter presença ativa no planejamento e organização e planejamento. Respondendo a 
uma pergunta sobre o papel de uma secretaria de saúde como a de SP. 
 
Retomada da iniciativa política.  
 
Sonia Fleury: sobre o papel do CEBES neste seminário...o CEBES tem feito a retomada....tem ousado 
colocar questões que não temos como responder, mas colocar questões corretas e uma delas é colocar a 
questão do Público e Privado. Temos ousadia de construir documentos.  Recebemos críticas e 
demais....queremos defender o SUS. Essa a nossa vontade e não perceber que temos conflitos com visões 
de outro campo. Determinadas visões de mundo que o CEBES não partilha e quais são as alianças táticas 
e fazer as correções necessárias. Fomos necessárias ao PAC, Mais Saúde, sobre o que o CEBES pensa e 
achamos que deve ter uma indústria nacional e não quer dizer defender capitalismo. O CEBES não se 
coloca na confusão conceitual que desenvolvimento industrial e capitalismo é a mesma coisa. Nós 
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defendemos o desenvolvimento industrial, sabemos a importância da industrial, mas não confundimos 
com capitalismo ou com qualquer forma de opressão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de trabalho: O público-privado e a agenda da Reforma Sanitária hoje 
 
 
Ligia Bahia: levantar as prioridades. Nós CEBES unimos o saber com a prática política. 
 
Sergio WerneK (SJC/Câmara Técnica de Saúde Suplementar): a Saúde Suplementar... complementar o 
SUS.  A lei 9656 vem  garantir que o usuário tenha acesso integral. O SUS não está dando conta da Saúde 
Suplementar. Temos três mundos: quem assinou plano antes da lei. Um número bastante grande de planos 
familiares e individuais antes da lei vigente. Tenho preocupação com os planos coletivos, pois não tem 
abrigo formal da lei, pois não tem regulação que de conta. O consumidor entra no plano, sem saber o que 
está comprando, que muitas vezes não tem interesse porque ganhar porcentagem sobre o valor do plano. 
 
Ele capitalizou o plano e depois descobre que não tem acesso....Precisa regular o plano coletivo. Precisa 
existir na ANS. Existe número grande de contratos que a lei não tem atuação. Precisa existir mecanismos 
e meios que permitam aos usuários migrar e se adaptar. O setor da saúde suplementar precisa abranger 
todos os mundos. 
 
Ligia Bahia: outros planos também são importantes. 
 
Belinha (ANS): a ANS regula planos coletivos, exceto reajuste.  A gente ainda pode melhorar muito a 
regulação da Saúde Suplementar. A lei 9656 precisa ser cumprida. Isso cai no ressarcimento ao SUS. O 
ressarcimento ao SUS não é somente recuperação financeira. Ele tem duas outras vantagens interessantes. 
No ponto de vista do mercado regula a concorrência. As operadoras montam estruturas compartilhadas ao 
SUS e depois colocam o usuário no SUS. Outra vantagem é revelar os arranjos que o SUS e a Saúde 
Suplementar encontrados. Esses arranjos são construídos pelas pessoas e pelos cidadãos que procuram o 
melhor para si entre os dois sistemas. Vemos situações de muita iniquidade. O controle social do SUS ter 
esfera local, os dados precisam ser precisos para que as arenas locais tenham percepção do arranjo local. 
O quanto a sociedade local acatará a iniquidade ali. Gerar recurso de volta para o setor público. 
Demonstra-se as ausências de cobertura e falha...há ainda um grande espaço de regulação a ser feita. 
 
Quanto a produção de insumos existe pouca regulação. Da oferta e da demanda. Há espaço de regulação 
que precisa considerar as forças de mercado. Não para o mercado crescer. Deficiência de Regulação. 
Inicio de aprendizado como o mercado funciona para usarmos isso a nosso favor. 
 
Neca:  todo mundo quer fazer exames porque está imbutido......mudar a dimensão da saúde....a questão da 
qualidade. Está mal atendido no SUS e no privado. Há problema no modelo assistencial. Quem é 
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suplementar no Brasil para alguns grupos é o SUS. Há grupos grupos melhores e piores atendidos, que 
gera iniquidades. 
 
Acho complicado diminuir a iniquidade numa sociedade desigual. 
 
Nível médio: centrar na comunicação entre os vasos comunicantes. Não dá para ter mais mamografos na 
Saúde Suplementar do que no SUS. Centrar a ação política. 
 
Adilio – UGT:  tem time antigo militante na área da saúde. Participação com a elite....todos esses 
comunistas antigos.....para voltar a dizer, exemplificar ...é ideológico...atuamos mais na saúde do 
trabalho...formando os dirigentes sindicais...nos conselhos...acidente do trabalho é uma tragédia....de 
quem tem carteira assinada....sem medo de errar. Com certeza morre 5 a 6 mil brasileiros....custa 32 bi 
para todo país....no INAMPS só tinha acesso quem tinha carteira assinada. Hoje em Curitiba tem muitos 
postos, não dá status  para quem tem plano de saúde. As coisas erradas que acontecem são culpa 
nossa...sermos menos sectário, menos maniqueísta...sou funcionário da FUNDACENTRO....maior 
entidade de pesquisa....FHC tirou verba...o LULA conseguiu repor...vai acabar...tirando o capital que é o 
conhecimento....amadurecimento das centrais sindicais quando reconhecem que utilizam, pedem planos 
de saúde, que o Instituto de Saúde debata com as centrais, explique a elas.... 
 
Jorge Venancio -  CGTB: acidentes de trabalho....há 200 e poucas mortes relacionadas a trabalho e seu 
processo....segundo a saúde do trabalho é questão chave, mas o SUS precisa assumir como um todo isso 
aí. Quem detecta não é o CEREST, mas tem que ter um conjunto de treinamento a todos trabalhadores do 
SUS sobre saúde do trabalhador, há experiencias pioneiras na Bahia, mas ainda no todo é muito precário. 
 
Não aceitar contigenciar a verba da saúde....temos que disputar o espaço...faremos a Caravana da Saúde. 
Sobre ANS nós das centrais abrimos a discussão. O presidente da ANS teve com a gente num seminário e 
convidou as centrais a controlar os planos. Há plano de saúde virtual. A situação concreta é essa....abrir 
consulta pública.....a empresa queria que quem representaria os trabalhadores seriam as empresas.....mas 
quem representa os trabalhadores são os sindicatos. O governo tem meta de atender 70% de atendimento 
no SUS na AB. Há governos que tem resistência em implantar AB realmente....quando não se tem 
prevenção.....há jogo de interesses quanto ao uso de média e alta complexidade. Não é por acaso...é 
preciso pressionar os governos para implantar a AB realmente.  
 
Mario: sugestãopara ver o andamento do trabalho. Estou preocupado. Acho melhor....um ponto é a 
relação com o movimento sanitário.... 
 
Ligia: não acata.....porque entendo a necessidade das pessoas se posicionarem.  
 
Janete – Fórum de Patologias...talvez minha colocação não seja pertinente, mas ao lado há discussão 
sobre oncologia....sobre dieta parenteral....existe regulação sobre o que é público e privado. Muitas 
pessoas ficam desvalidas no meio do processo. 
 
 
Thais: trabalhadora de CAPS -  saúde mental em SP percebemos o crescimento das OS, principalmente 
em contratação de RH, como o CAPS que trabalho. O que gostaria de propor, duas oisas: 
 
1 – o tema das OS pudessemos refletir estratégias de ação e intervenção 
 
2 – estratégias de aproximação com trabalhadores, pois me vi distante das discussões para pensar a base 
do movimento. Favorecer espaços aos trabalhadores. 
 
 
Ligia Bahia: Houve uma separação com os movimentos de trabalhadores. Há uma regulação entre o 
trabalho e o capital.  Penso para o CEBES...notamos algumas coisas...eles acham que a crise não existe, 
mas ela existe e vem para cima deles. A Medial e Amil abriram ações, compraram imóveis....vem rebote 
em cima deles. Não é linear. Eles cresceram durante a recessão. Vai haver mudanças. Se nós nos 
anteciparmos a gente pode apresentar um conjunto de alternativas a sociedade, inclusive a saúde do 
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trabalhador, na verdade hoje quem atua são os planos, o PCMOS são realizados pelos planos de 
saúde....se tiver um núcleo de pensamento sobre isso teremos condições de anteciparmos a crise e de 
ampliação da esfera pública diante do SUS. Não podemos ser ingenuos, há certa..o ornintorrinco, há 
sindicalistas quee dirigem fundos, mas precisamos conversar aos poucos. Nós temos que ser contra que 
qualquer coisa vire filantrópica. Não é possível na crise economica fazer subsídio ao setor privado. 
 
A partir de agora acho que a gente deveria analisar todos os subsídios, como COFINS, ICMS....como a 
gente pode em cada lugar trazer um conjunto de informações para que a gente tenha acompanhamento 
economico...o ressarcimento ao SUS...Belinha, concordo com você...financiamento é uma posição 
universal...nesse momento acho que o ressarcimento ao SUS é importante...empurrar a ANS como 
movimento social. 
 
 
Rosimeire: não temos espaço de discussão de projeto político pedagógico.....tem a ver....a gente ouviu que 
seria importante ter ações inter ministeriais, com banho de conhecimento que levei ontem....falaram da 
prevenção e promoção da AB, não discutir apenas a assistência. Conversar mais sobre democracia no 
país. Como iremos discutir as ações de saúde na comunidade....É um sofrimento para nós dentro da 
escola... 
 
Como se dá a parceria entre Saúde e Educação? 
 
Sérgio – usuário, Conselheiro Estadual de Saúde: associação de diabétes juvenil – muitos anos fui um 
pequeno empresário. Não existe empresário bonzinhos....Usar as armas deles....Só que no modelo....falta 
insumos na AB. Somos a favor de termos laboratório da FioCruz, hoje o governo está pagando 12 reais. 
Acho que não podemos permitir 
 
Jourval: o que são os sistemas de subsídios.....não esquecer que o grande regulador é o sistema de 
financiamento. Existem mecanismos desenvolvidos de que voce pode fazer a fazer macro regulação de 
diminuir a desigualdade da saúde suplementar que é por natureza desigual. 
 
Lil: secretaria de regulação. Temos discutido as responsabilidades dos municípios, cabe a discussão do 
público e privado e sempre chega algumas discussões que fazer parte do sistema, como discussão de OS, 
fundação e consórcio.... 
 
Radicalizar posição em relação às OS, como ocorre em SP. Discutir bastante como o arranjo irá se 
estruturar. Precisa de diálogo e regulação para isso. Na discussão na AB já acumlamos bastante.  Agenda 
pública, precisa de posição pública. Precisamos discutir a relação capital-estado a agenda política. Esta é 
uma discussão estruturante. 
 
Mário – CEBES: movimento de luta contra AIDS em SP. Queria falar de três pontos. Defesa de 
ressarcimento ao SUS, que o CEBES e o conjunto fosse capaz de dizer que ressarcimento queremos e 
qual a relação que os gestores municipais e estaduais......um ponto é a revisão de subsídios ao setor 
privado...o recurso destinado...a isenção fiscal, o recurso público à ANS, bandeira contrária a fila dupla.  
 
Contratos de gestão....há clausula....a 4 anos os hospitais tinham que abolir as filas duplas.. 
 
O Segundo grande bloco que discutimos tem a ver com a privatização. Os OS, Fundação são fatos 
dados..os legislativos aprovam, executivos implementam e judiciário legitimam. 
 
O que faremos? Temos que qualificar a oposição. Reconhecimento de que isso é um dato e como 
lidaremos com ele. 
 
A terceira tem a ver com outro bloco que seria a relação com os grandes mercados da saúde.  Propomos 
não inventar agenda, mas idenfiticar movimentos que tratam de agendas importantíssimas. Movimento 
profíquo com relação a propriedade intelectual, junto isso com política industrial, mas precisa vir para 
cá...que agenda do movimento sanitário inclua isso....movimento dos transgênicos, sobre saúde ambiental 
e segurança alimentar. 
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A última coisa tem a ver com a regulação de propaganda de alimentos e medicamentos....fortalecer essas 
lutas que nasceram do movimento da sociedade civil. 
 
 
Jorge – CGTB – RJ: estou desesperado com essa conversa doda. Não estamos coisa comum, mas cada um 
discutindo suas propostas, mas isso é importantíssimo. Este é um primeiro passo. Fico pensando em 
termos de público e privado, a gente definir o público o SUS, que tem seus 20 anos, mas anteriormente 
foi iniciado, seria interessante que a sociedade organizada ajudasse a administrar este poder. As 
secretarias se tornaram fundações....foi criado os conselhos....esses conselhos que democratizariam a 
gestão única...o público é um sitema e o privado também é um sistema....seria interessante....um privado 
organizado....as operadoras de saúde...a gente fala em profissionais de saúde...e os médicos  acharam que 
teria que ter um plano de saúde nosso....que os médicos ganhariam no trabalho que tivesse fazendo....a 
grande preocupação do MS é a regulação....fiquei preocupado com os vasos comunicantes. Não há como 
comunicar....o hibrido é fora....temos que fortalecer os dois sistemas....essa crise....to vendo um monte de 
gente preocupado com o que está acontecendo.....as pessoas precisam ser capacitadas....os 
conselhos.....temos que sistematizar um pouco isso...este é um primeiro passo...mas precisamos dar 
continuidade....hoje tudo na vida passa por financiamento.  As pessoas estão descontroladas. Isso é 
importante... 
 
Armando Nogueira – queria fazer pequenos comentários.  A atenção básica vai explodir. Essa política 
tem que envolver todo mundo. Existe uma coisa fundamental...dispensação de medicamentos, que precisa 
estar regulamentada na ANS. A terceira coisa na dispensação é o que acontece hoje....tenho que passar 
uma medicação conforme o que há na farmácia popular....se eu tiver um hipertensão e diabético....qual a 
resolutividade.....ninguém consegue controlar pressão e glicemia.....essa discussão tem que estar 
aqui...tem que ter uma participação maior da ANS em relação a resolutividade quanto aos atendimentos. 
Necessidade de trabalho em Educação em Saúde. 
 
Sonia Fleury: são tantas coisas. Tem que ter uma visão estratégica. Neste sentido da retomada da relação 
com os trabalhadores organizados. Os sindicatos tem um poder e capacidade de mobilização e a saúde 
perdeu um pouco isso. É fundamental olharmos isso aqui. O principal é a naturalização, a banalização das 
coisas. Tudo bem passar dinheiro do SUS às flantrópicas.....tem que desnaturalizar essas coisas. Cada vez 
mais o MS apóia as filantrópicas sem exigir contra-partidas.  Fazer mapa de onde estão os buracos e os 
principais mais estratégicos. Outra questão é o poder de compra do estado. São áreas que há condição de 
colocar a sociedade ao lado. 
 
A batalha da gestão...não adianta discutir só OS, mas discutir a reforma do Estado, proposta nos anso 
1990 e no final do segundo mandato do governo Lula não há formulação de proposta. A questão da 
precarização é importante. Aqui pouco foi falado da dupla miltância dos profissionais. Qual o papel do 
profissional no público e privado.  
 
Carmen Mascaranhas: situação do conselho municipal, suas posições contrárias as OS e a necessidade 
deste debate nas esferas de controle social. 
 
Juliana (Einstein / MS....): chamar o MS para falar onde está sendo aplicado o dinheiro as filantrópicas. 
Balizar o conceito, os conceitos do SUS. 
Avaliação, incorporação e produção de tecnologias. 
 
Cal / ANS -  discussão de qual modelo de reforma do Estado. Agenda relevante para discutir o público e 
privado. De que regulação estatal estamos falando? Regulação do público. 
 
Aqui trago um fator relevante, a dificuldade de boas partes dos municípios enfrenta a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Ele esta primido pela lógica de estado criado lá atrás, qual o papel do Estado? 
Uma série de cuidados de como essa compreensão é posta. A entrada do privado dentro da atuação do 
Estado. No MS não há quadro técnico. Há ma construção muito séria....isso tem que ser um ponto da 
discussão. Como contribuir e garantir o acesso de insumos aos municípios muitos pequenos. Os principais 
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recursos são: pensão, bolsa família e recursos da AB. Como organizar o cuidado nesses lugares para fazer 
frente....a ausência de Estado.... 
 
Direito a saúde, neste Estado,que não conseguiu dar conta de cumprir seu papel. O momento que não há 
modelo que de conta... 
 
Sônia: concordo com o Jorge que não podemos deixar de lutar pelo financiamento. Neste sentido a 
reforma do estado é uma ameaça séria. Convido a assinar a Carta do CEBES. Precisamos continuar neste 
movimento, em defesa da Seguridade Social, que está francamente ameaçada. 
 
Tanto a regulação do privado. O que não é aceitável no SUS,  tem coisa que 20 anos depois não é 
possível. O sistema tem que ter padrões mínimos. Qual o padrão que deveria ser estabelecido?  
 
Antônio: falou-se em sindicatos...ações contra dirigentes sindicais sem responsabilidades sobre o que se 
faz, citou-se os acidentes de trabalho. Nós sabemos o tamanho do problema em relação ao transporte de 
carga e construção civil.... dia 18 de Maio discutirá essa pauta sobre acidente de trabalho... 
 
SUS: não vou me alongar.....tirando o Sudeste e SUS, temos pequenos municípios que nem se quer tem 
PSF completo. Se quisermos discutir inclusão total do cidadão....o tamanho do problema de regiões 
afastadas que não tem acesso.... 
 
Ligia Bahia: fazer cartas aos médicos e estudantes e medicina, preambulo da carta...apelando pela 
responsabilidade profissional..pela desmercadorização dos atos médicos. 
 
O CEBES precisa dialogar com os médicos e estudantes de medicina. Neste documento público é público, 
privado é privado. Não tanto faz uma entidade não atender uma mulher que fez aborto. O privado pode 
selecionar risco, é natural que o privado pense na alta taxa de retorno (média complexidade)....os 
conceitos são uma porcaria e não ajudam a definir...não tanto faz que uma pessoa HIV seja discriminada. 
Não tanto faz que um negro seja discriminado num hospital de luxo....não quer dizer que eu tenho uma 
certa simpatia pela proposta de Fundação,porque acho que o SUS hoje é uma equação impossível...um 
diretor de hospital....seja indicado de um determinado político. 
 
CEBES temos documento sobre a Fundação. Há polêmica na direção do CEBES sobre o tema. Sou 
completamente contra OS, não é a mesma coisa. As vezes os movimentos confundem. A Fundação é uma 
proposta desprivatizar. 
 
 
Carta aos profissionais de saúde.... e estudantes da área da saúde.... 
 
 
Lenaura: já fui contemplada. Só reforçar a coisa da bandeira geral dirigida ao SUS muito privatizado. 
Considera que a Assistencia está privatizada, precisa denunciar, reafirmar a idéia do SUS. Os recursos 
públicos devem ser dirigidos ao opúblico, conforme as necessidades de saúde e não de mercado. A gente 
não tem dado a devida atenção.  É relativamente claro, que o que é claro que o público deve ser gasto com 
público. A outra questão é enfatizar a denunciar e eliminar as promisquidades nas gestões. Reforçar a 
reforma do Estado. Mesmo coma  responsabilidade. Sobre a LRF nunca entramos entrar na discussão do 
Regime Jurídico Único. Precisamos discutir. Deveria repensar.....entrar na discussão... 
 
Cristiano – sociólogo – Mogi Mirim: tiveram problemas na área da saúde, em breve entrarei em contato 
com CEBES.  
 
Margarida – Ceará: estou mais angustiada. Estou em SP, porque estou em SP, o tema mexeu comigo, 
quando houve o seminário das PPPs. Quem respondeu a minha pergunta sobre a PPP no interior para o 
Gonzalo....a resposta foi que era longe demais. Sou administradora de um hospital filantrópico no 
Ceará...nosso hospital fechou o anode  2009 em débito..o SUS ficou devendo....a minha realidade de 
filantropia...atendemos todos.... 
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Nós moramos num país onde filantropia e pilantropia se misturam..coloco a minha preocupação....vamos 
parar de falar de sigla e vamos parar de problemas.... 
Essa história de regulação é fundamental.  
 
Problemas de distribuição desigual de recursos entre o Sul e Nordeste. Como estamos preocupados com a 
saúde de todos os brasileiros. 
 
Beatriz: no Brasil ninguém trabalha sem investimento público, na área empresarial, como a FIESP, diz-se 
que tem que investir......os advogados trabalham em cima da justiça pública.... 
 
 
Os médicos são proibidos de atender com base na saúde pública...também os profissioais de saúde 
trabalhar com base na saúde pública. 
 
Jorge Venancio: minha intenção não foi menosprezar o trabalho com hipertenso e diabéticos. O que 
impede essas patologias é a AB. Como economia da saúde, resistir a AB é quase criminosa.  Os planos de 
saúde começaram a fazer prevenção....rs 
 
Uma segunda questão em relação a OS e Fundação Estatal....OS é outra coisa, entidade privada, de 
repasse de recursos. Não podemos embolar as discussões. 
 
Angélica: cuidado ao misturar os temas. Proposta que o CEBES produza conhecimento sobre ..... 
 
Todo sistema que fica mercantilizado fica caro. Agenda de pesquisa. 
 
Ligia Bahia: o CEBES é ideológico e não é instituto de pesquisa....O CEBES usa o conhecimento. Somos 
ótimos pesquisadores. As pesquisas são orientadoras as ações políticas. 
 
Sonia Fleury: entidade militante, composta por militantes...pesquisa fazemos nas instituições e a 
divulgamos.  
 
Ligia Bahia: propor base de informações. 
 
Benedito: o que vale o Pacto pela saúde. Problemas de dispensação de medicamentos. 
 
Dario: discussão regional interdiciplinar em SP. Fazer interlocução com os conselhos profissionais sobre 
saúde suplementar. 
 
Ligia Bahia: o CEBES é super democrático. Colocaremos no site a partir das contribuições expostas. Isso 
orienta. Quais serão as lutas que o CEBES liderará, parcerias, como com sindicatos. Dentro das 
possibilidades. Faremos um livro e uma revista sobre o Público e Privado. 
 
Sonia Fleury: as pessoas podem enviar artigos sobre diversos temas. O Paulo editor faz a chamada. 
 
 
 
Encerramento 
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