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A Saúde vem convivendo com a possibilidade de retrocesso histórico para ninguém colocar defeito 
e – não dá para esquecer – convive também com um componente persistente a irradiar esperança que 
contrabalança tanto o fundamentalismo de ministros da área econômica, quanto certa inapetência política 
de ministros da Saúde do período 2003 a 2009.  

A propósito desta discussão candente, relativa ao aqui e agora, impossível não relacioná-la às 
eleições do ano vindouro. A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, é excelente quadro político e, além 
disso, anunciada futura candidata à presidência da República tem enormes chances de ganhar as eleições 
de 2010.  

Mas ela se defrontará com um empecilho importante em meio ao processo eleitoral: discutir os 
problemas do setor Saúde com o candidato da oposição, um ex-ministro da Saúde do país. Isso porque, 
com todas as dificuldades, em nenhum momento da nossa história recente, depois da promulgação da 
Constituição Federal de 1988 (CF de 1988), se tentou desfinanciar toda a área de proteção social como 
agora, caso a reforma tributária – que não incide de forma progressiva sobre renda e patrimônio, longe 
disso, mas ameaça desmontar o campo da proteção social – seja aprovada como está. A dita reforma 
tributária extingue as contribuições sociais – sobre faturamento, lucros e outros – estabelecidas na CF de 
1988. Necessário enfatizar: as contribuições sociais destinam-se aos campos da saúde, previdência social 
e assistência social (seguridade social), educação e trabalho.  

Dilma Rousseff se defrontará com outro empecilho em meio ao processo eleitoral, ao discutir os 
problemas do setor Saúde, porque ministros da fazenda e do planejamento do governo Lula (2003-2009), 
não só se opuseram – e até agora continuam se opondo – à regulamentação do financiamento da Saúde 
no Brasil como também, revelando um fundamentalismo econômico desprovido de bom senso político, 
chegaram até, na peça orçamentária proposta para 2004, a tentar retirar recursos da Saúde para o 
Programa Fome Zero, o que ensejou a apresentação de reclamação ao Ministério Púbico Federal por dois 
militantes petistas e, na seqüência, o presidente Lula determinou ao Ministério da Fazenda que refizesse a 
peça orçamentária. O inusitado desse fato: o fundamentalismo econômico expôs o presidente Lula, no 
início do seu primeiro mandato, a injustificável constrangimento político.  

Dilma Rousseff se defrontará com mais um empecilho em meio ao processo eleitoral, ao discutir os 
problemas do setor Saúde, porque o ente federado que mais arrecada tributos, a União, vem mesmo, 
desde 1980, se retirando progressivamente do financiamento do Sistema de Saúde nacional. Além disso, 
o projeto de lei complementar (PLC) proposto pelo senador Tião Viana (PT-AC), aprovado no Senado 
Federal por unanimidade, está parado na Câmara dos Deputados desde abril de 2008. Vale lembrar que 
esse projeto viria a regulamentar a Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000 (EC nº 
29/2000), que resultou de proposições dos então deputados federais Waldir Pires (PT-BA) e Eduardo 
Jorge (PT-SP), sendo aprovada quando o presidente da República era Fernando Henrique Cardoso e o 
atual  



 

governador de São Paulo era o ministro da Saúde, emenda essa que alterou pontos da CF de 1988 
para tornar minimamente provido de recursos orçamentários o Sistema de Saúde nacional. Afinal, do que 
trata o PLC Tião Viana que está parado na Câmara dos Deputados? Do ponto de vista de toda a 
população brasileira suas proposições meritórias são:  

a) estabelece que, progressivamente, a União chegará ao patamar de 10% de suas receitas brutas 
alocadas, anual e obrigatoriamente, na Saúde, ao invés do cálculo atual que prevê que seja alocado o 
montante do ano anterior acrescido da variação nominal do PIB;  

b) mantém o já disposto na Constituição Federal: estados e municípios são obrigados a alocar na Saúde, 
anual e obrigatoriamente, respectivamente, 12% e 15% de seus orçamentos;  

c) define o que vem a ser despesas com serviços públicos de saúde, a fim de evitar fenômenos 
semelhantes à já mencionada tentativa de retirar do orçamento da Saúde recursos para o Programa Fome 
Zero e a prática institucionalizada nos estados e grandes municipalidades de considerar "despesa com 
serviços públicos de saúde" o pagamento de funcionários aposentados, entre outros. O que alegam 
estados e grandes municipalidades para considerar funcionários inativos como "despesas com serviços 
públicos de saúde"? Ausência de regulamentação da CF de 1988 ou, mais precisamente, dos termos 
inseridos na mesma pela EC nº 29/2000, o que é verdadeiro;  

d) estabelece mecanismos de fiscalização e controle dos três entes federados, quanto à alocação de 
recursos orçamentários, anuais e obrigatórios, na Saúde. Em 2006, segundo estudo do Ministério da 
Saúde, de 27 estados da federação 18 alocavam menos do que 12% na Saúde, ou seja, descumpriam o 
que está disposto na CF de 1988. Dentre eles os estados mais prósperos: Rio Grande do Sul, (em torno 
de 4%), Minas Gerais (em torno de 6%), Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante.  

Dilma Rousseff se defrontará com um empecilho adicional em meio ao processo eleitoral, ao 
discutir os problemas do setor Saúde, porque certas vertentes políticas e até mesmo parcela do Partido 
dos Trabalhadores (PT) parecem convencidos de que as camadas médias querem, ou tem essa 
expectativa, pagar planos ou seguros de saúde para acessarem serviços assistenciais (assistência 
médica, odontológica, entre outros), o que, de um lado, revela-se um enorme equívoco político e, de outro 
lado, constitui-se em ato falho imenso, pois se esquecem que o Sistema de Saúde nacional não se resume 
ao edifício assistencial. Isso tem conseqüências políticas negativas e, em outra dimensão, gera iniqüidade 
e agrava a desigualdade social. Se não vejam.  

A gigantesca renúncia fiscal – pessoa física e pessoa jurídica – que a União vem estimulando 
desde 1989, vem se dando porque existem fortíssimos interesses econômicos e políticos contrários à 
organização de um Sistema de Saúde nacional para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Na prática, 
o que vem se intensificando? Sindicatos poderosos – bancários, metalúrgicos, metroviários, dentre muitas, 
muitas e muitas outras categorias –, que representam a minoria da população brasileira, negociam planos 
ou seguros de saúde com o patronato, processo no qual encontra-se presente a renúncia fiscal da União 
e, nas dimensões política e ideológica, objetivamente se dá a retirada de segmento pujante e organizado 
da classe trabalhadora da frente em defesa do Sistema de Saúde nacional para todos. Isso caminha até 
que os trabalhadores percam o emprego ou se aposentem – nessas  



 

duas circunstâncias os trabalhadores deixam de ser alvo do negociado entre dirigentes sindicais e 
o patronato – ou, ainda, que precisem de assistência de alto custo ou de alta complexidade ou de serviços 
de saúde de natureza coletiva – nessas circunstâncias a atenção aos trabalhadores passam a ser de 
responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo que tenham formalmente direito a planos ou 
seguros de saúde.  

Já os setores das camadas médias não sindicalizados pagam planos ou seguros de saúde. 
Registre-se que são altos os valores mensais e que as pessoas realizam esses dispêndios não porque 
querem, mas porque a porta de entrada – ambulatórios e outros recursos – do SUS não foi concebida, 
conscientemente, a partir dos anos 1990, para absorver essa parcela da população. O fato: a renúncia 
fiscal se faz presente até que dificuldades diversas levem essas pessoas a não poder contratar mais tais 
planos ou seguros (perda do emprego, dentre outros). Registre-se: mesmo naquele período em que essas 
pessoas têm formalmente direito a planos ou seguros de saúde, caso precisem de assistência de alto 
custo ou de alta complexidade, via de regra, elas terão que recorrer ao SUS, assim como no caso dos 
serviços de saúde de natureza coletiva que somente são prestados pelo SUS.  

O quadro atual caminha no sentido de agudização da iniqüidade e da desigualdade:  

a) segundo dados do IPEA, de 2008, em relação aos serviços assistenciais 81,5% de brasileiros utilizam o 
SUS e não são beneficiários ou pagam planos ou seguros de saúde e 18,5% de brasileiros são 
beneficiários ou pagam planos ou seguros de saúde, o que não quer dizer que não utilizem também 
serviços vinculados ao SUS;  

b) é sabidamente pequeno o investimento per capita de recursos públicos na Saúde, considerando o 
padrão de desenvolvimento econômico do Brasil, para atender a esmagadora maioria da população 
brasileira que não tem direito a serviços assistenciais ligados a planos ou seguros de saúde, junto com os 
serviços de saúde de natureza coletiva que somente são prestados pelo SUS;  

c) é daquele pequeno investimento per capita de recursos públicos na Saúde, alocados no SUS, que se 
originam os recursos do custeio para os 18,5% de brasileiros que tem direito a serviços ligados a planos 
ou seguros de saúde, os quais majoritariamente, porém não em sua totalidade, utilizam os seguintes 
serviços no SUS: assistência de alto custo e de alta complexidade, assistência de urgência e emergência, 
assistência ao câncer, assistência às pessoas com HIV/AIDS e doenças infecciosas, assistência aos 
transplantados (a legislação, acertadamente, delimita esses serviços como atributo do poder público), 
dentre outros. Naturalmente, conforme se já mencionou anteriormente, também no caso desse contingente 
populacional, os serviços de saúde de natureza coletiva são prestados pelo SUS.  

Renúncia fiscal é algo que se faz porque, no limite, o poder público estaria contribuindo para 
garantir direitos sociais - e a Saúde é um deles -, as condições de vida e talvez um pouco mais de 
felicidade aos cidadãos e às cidadãs, sem grandes perdas de arrecadação. Mas esse não é caso da 
Saúde, porque a renúncia é muito grande (difícil até de calcular), estimando-se que no mínimo traduz um 
patamar elevadíssimo em relação ao total do investimento privado na saúde, ou seja, a União, nesses 
termos, seria uma espécie de co-mantenedora indireta de empresas de planos e seguros saúde. 
Informação de técnico do IPEA, atualmente no Ministério da Saúde, aponta inclusive a complexidade, 
portanto, a dificuldade de mensuração do volume real da renúncia fiscal – pessoa física e pessoa jurídica –
, ao passo que Nelson  



 

Rodrigues dos Santos, professor da UNICAMP, estimou algo, no mínimo, situado em torno de 12 
bilhões de reais por ano no início dessa década.  

Por que não se prioriza politicamente implantar de vez no nosso país um Sistema de Saúde 
nacional para todos, regulamentando-se já o financiamento da Saúde e garantindo-se, assim, fontes 
estáveis municipais, estaduais, do Distrito Federal e da União – baseada em percentual definido dos 
orçamentos anuais desses entes federados –, o que propiciaria com o tempo eliminar a renúncia fiscal 
específica para a Saúde e, ainda, agregar recursos advindos da implementação de arrojado processo de 
ressarcimento ao SUS, previsto pela Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e que, hoje, não vem sendo 
executado com a abrangência devida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar do Ministério da 
Saúde?  

A pergunta que não cala nunca: nos últimos anos vem se enfrentando interesses muito mais 
poderosos do que aqueles que se escondem por detrás da oposição à organização do Sistema de Saúde 
nacional, o Sistema Único de Saúde (SUS), de fato, para todos os brasileiros e todas as brasileiras, 
conforme está inscrito na Constituição Federal de 1988. Por que não são enfrentados os desafios 
antepostos à ampliação, à consolidação e à cada vez maior qualificação do SUS?  

Esta é a abordagem simples de uma dimensão da questão Saúde no Brasil.  

Abordagem diversa poderia se concentrar exclusivamente na dimensão política, centrada na 
análise do moto da discussão das eleições municipais do ano de 2008, na qual a saúde foi a questão 
central debatida país afora. Por que será? E por que no ano que vem haveria de ser diferente?  

Outra abordagem fundamental, quase sempre objeto de escamoteamento, sobre a dimensão 
conceitual, e sua conseqüente práxis organizacional e gerencial, vem sendo muito bem colocada pelo 
médico sanitarista e professor titular da Departamento de Medicina Social da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade de Campinas (UNICAMP), Gastão Wagner de Souza Campos – duas vezes 
Secretário Municipal de Saúde de Campinas, em gestões petistas, e ex-Secretário Executivo do Ministério 
da Saúde. É preciso atentar para o que vem escrevendo Gastão Wagner, cujo conteúdo não resvala para 
o senso comum e nem tampouco para a superficialidade contida nas propostas de organizações sociais ou 
fundações privadas de direito público, mas, antes disso, contém elementos de ousadia política e técnica 
que apontam rumos consistentes para o futuro do Sistema Único de Saúde (SUS) para todos os cidadãos 
e todas as cidadãs.  

Ainda poder-se-ia abordar o Sistema de Saúde nacional (SUS) assim:  

a) quantos milhões de brasileiros e de brasileiras não tem nenhum acesso ao SUS (a serviços que não 
sejam de urgência e emergência)? Dados não oficiais registram ser 10% [?], ou seja, 20 milhões de 
pessoas, portanto, esses 20 milhões tem que passar a ter acesso;  

b) quantos milhões de brasileiros e de brasileiras, e em quais regiões do Brasil, não tem acesso aos 
serviços de urgência e emergência? Chegando-se ao dado há que se planejar prover o mais rápido 
possível tais serviços;  

c) quantos milhões de brasileiros e de brasileiras não tem acesso, ou o acesso é muito demorado, no 
SUS, a serviços clínicos especializados e a serviços diagnósticos,  



 

terapêuticos e de reabilitação? Chegando-se ao dado há que se planejar prover o mais rápido possível tais 
serviços;  

d) quantos milhões de brasileiros e de brasileiras, e em quais regiões do Brasil, tem acesso dificultado aos 
serviços de internação, no SUS? Chegando-se ao dado há que se planejar prover o mais rápido possível 
tais serviços;  

e) em todos os quadrantes do território nacional os serviços de saúde de natureza coletiva destinados ao 
controle de doenças (vigilância epidemiológica) estão organizados? Se existem regiões ou áreas em que 
não estejam organizados, o correspondente serviço estadual supre a demanda? Ou se essa demanda não 
é suprida pelo estado o serviço correspondente da União a supre?;  

f) em todos os quadrantes do território nacional os serviços de saúde de natureza coletiva destinados ao 
controle de riscos relacionados aos estabelecimentos de saúde, aos produtos de interesse da saúde, ao 
meio ambiente e aos locais de trabalho (vigilância sanitária) estão organizados? Se existem regiões ou 
áreas em que não estejam organizados, o correspondente serviço estadual supre a demanda? Ou se essa 
demanda não é suprida pelo estado o serviço correspondente da União a supre?  

Esta abordagem revela a dimensão e o traço distintivo da Saúde em relação a todos os outros 
campos de intervenção na vida em sociedade: a DEFESA DA VIDA DE TODOS OS BRASILEIROS E 
BRASILEIRAS!  

* Ricardo Menezes é médico sanitarista e militante do Partido dos Trabalhadores de São Paulo (PT-SP). 


