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SIS-MERCOSUL – Uma agenda para a integração

O MERCOSUL, visando a consolidação da região, vem favore-

cendo o desenvolvimento dos mais diversos setores, entre

eles saúde, educação, justiça, cultura, transportes, energia,

meio ambiente e agricultura. Enfatiza-se o impacto que o

Mercado Comum do Sul é capaz de exercer sobre o desenvol-

vimento das indústrias dos Estados membros, uma vez que

oferece ‘proteção’ às industrias ainda em desvantagem com-

petitiva em relação a dos países mais desenvolvidos. Neste

caso, não somente pode-se direcionar a produção à deman-

da regional, como também se pode aproveitar da vanta-

gem comparativa entre a produção dos países, permitindo

a especialização da produção, além de benefícios diversos

em função do aumento da escala potencial de mercado.

A busca de um mercado regional do MERCOSUL propiciará

idealmente, através do desenvolvimento de políticas comuns

ou integradas, o fortalecimento industrial da região, avan-

çando na superação da lacuna tecnológica que hoje separa

países mais dos menos competitivos no mercado global.

No caso do setor saúde, duas peculiaridades marcam a

importância desta integração, a saber: 1. o setor saúde é

reconhecido indutor desenvolvimentista, tendo impacto

sobre o potencial de desenvolvimento econômico e social

da população desproporcionalmente favorável quando com-

parável com os demais setores; 2. a inegável necessidade

de planejamento regional de ações que tratem de vigilância

de saúde, sanitária e epidemiológica, de superação de tragé-

dias ambientais que não ‘reconhecem’ fronteiras, além disto,

da atenção de média e alta complexidade que demandam

escala para a oferta de serviços.

Entretanto, a urgência da organização conjunta da atenção à

saúde nas fronteiras mostra-se incompatível com a morosi-

dade característica do processo de harmonização.

O desenvolvimento comum baseado na solidariedade e no

interesse das quatro nações em acabar com o quadro de injus-

tiça social, a má distribuição de renda e a pobreza, situação

que marca os países da América do Sul, justifica a importância

de equacionar a organização e estruturação dos serviços de

saúde nas fronteiras. A idéia é buscar a ‘transfronteirização’

paralelamente à harmonização dos sistemas, de modo a con-

tribuir para o processo de integração.

Fruto de encomenda dos Estados-Parte em Seminário de

Planejamento do MERCOSUL, em 2003, este livro é a mate-

rialização de um primeiro convite ao debate sobre  a inte-

gração dos sistemas de saúde do MERCOSUL.

El MERCOSUR, promoviendo la consolidación de la región,

viene favoreciendo el desarrollo de los más diversos secto-

res, entre ellos los de la salud, educación, justicia, cultura,

transportes, energía, medio ambiente y agricultura. Se en-

fatiza el impacto que el Mercado Común del Cono Sur es

capaz de ejercer sobre el desarrollo de las industrias de los

Países Miembros, una vez que ofrece ‘protección’ a las in-

dustrias aún en desventaja competitiva en relación con

los países más desarrollados. En este caso, no solamente se

puede dirigir la producción hacia la demanda regional, sino

también aprovechar la ventaja comparativa entre la pro-

ducción de los países, permitiendo la especialización de la

producción, además de beneficios diversos en función del

aumento de la escala potencial del mercado.

La búsqueda de un mercado regional del MERCOSUR propi-

ciará, idealmente, a través del desarrollo de políticas co-

munes o integradas, el fortalecimiento industrial de la re-

gión, avanzando en la superación de la brecha tecnológica

que hoy separa países más competitivos de los menos en

el mercado global.

En el caso del sector salud, dos peculiaridades marcan la

importancia de esta integración, tales como: 1. el sector

salud es reconocido como inductor del desarrollo, teniendo

impacto sobre el potencial de desarrollo económico y social de

la población proporcionalmente favorable cuando se compara

con los demás sectores; 2. la innegable necesidad de planifi-

cación regional de acciones que traten de vigilancia de sa-

lud, sanitaria y epidemiológica, de superación de tragedias

ambientales que no ‘reconocen’ fronteras, y además de

ello, de la atención de mediana y alta complejidad, que

demanda escala para la oferta de servicios.

Sin embargo, la urgencia de la organización conjunta de la

atención a la salud en las fronteras se muestra incompatible

con la morosidad característica del proceso de armonización.

El desarrollo común basado en la solidaridad y en el interés

de las cuatro naciones en acabar con el cuadro de injusticia

social, la mala distribución de los ingressos y la pobreza,

situación que marca los países de América del Sur, justifica

la importancia de propiciar la organización y estructuración

de los servicios de salud en las fronteras. La idea es buscar la

transfronterización paralelamente a la armonización de los sis-

temas, de modo a contribuir para el proceso de integración.

Fruto de encargo de los Estados Partes en el Seminario de

Planificación del MERCOSUR, en 2003, este libro es la ma-

terialización de una primera invitación al debate sobre la

integración de los sistemas de salud del MERCOSUR.
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... [O] MERCOSUL deve constituir-se em um espaço de articulação de políticas

industriais, agrícolas, de ciência e tecnologia, que assuma também

uma dimensão social, e que garanta a livre circulação de pessoas.

[...] Devemos perseguir a articulação de nossos sistemas produtivos. Da mesma forma que

queremos, em nossos países, um desenvolvimento regional equilibrado, defendemos um

MERCOSUL harmônico. Queremos um MERCOSUL solidário. Por isso, estamos criando meca-

nismos para impedir desequilíbrios conjunturais em nosso comércio regional, evitando

perdas desnecessárias e tentações protecionistas entre nós.

Presidente Lula, Buenos Aires, 16.10.2003.

Discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sessão do parlamento em homenagem ao Brasil. Congresso da Nação Argentina.

“(...) Soluções para os problemas de saúde representam mecanismos essenciais para a

erradicação de pobreza, e como tais são extremamente importantes para quaisquer diálogos

cujo tema sejam as Américas”.

 “Parcerias para uma saúde melhor nas Américas”

OPAS, 2002 (tradução própria).
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ABC Agência Brasileira de Cooperação

ABRASCO Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

AIDS Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

AIS Ações Integradas de Saúde

AISA Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde

ALMG Assembléia Legislativa de Minas Gerais

ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social

CAN Comunidad Andina

CCM Conselho MERCOSUL

CE Comunidade Européia

CEE Comunidade Econômica Européia

CEPAM Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal

CIB Comissão Intergestores Bipartite

CIS Complexo Industrial da Saúde

CIS-AMVAP CIS da Microrregião do Vale do Paranaíba - CIS AMVAP

CISMEJE Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião

do Médio Jequitinhonha

CISMEP Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba

CMC Conselho do Mercado Comum

CODEMS Companhia de Desenvolvimento Econômico

CONASEMS Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde

CONASP Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária

CONASS Conselho Nacional de Secretários de Saúde

COSECS/MG Colegiado dos Secretários Executivos dos Consórcios

Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais

COSEMS/MG Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais

COOPEX/AIDS Cooperação Externa do Programa Nacional de AIDS

CPS Complexo Produtivo da Saúde

CRESEMS Comissão de Intergestores da Bipartite

DAD Departamento de Apoio à Descentralização

DATASUS Departamento de Informação e Informática do SUS

DIPE Diretoria de Investimentos e Projetos Estratégicos

DST Doenças Sexualmente Transmissíveis

EUA Estados Unidos da América
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EHMA European Health Management Association

EPF European Property Federation

ESIP Parceiros Europeus da Segurança Social

EU European Union

FDA Federal Drug Administration

FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz

GMC Grupo do Mercado Comum

GT Grupo de Trabalho

HIV Human Imunodeficiency Virus

HOPE Hospitals for Europe

HTA Avaliação Tecnológica da Saúde

IBAM Instituto Brasileiro de Administração Municipal

IMPAC Internet and Mail-order Pharmacy Accreditation Commission

INAMPS Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência Social

INPS Instituto Nacional da Previdência Social

INTERREG O INTERREG é um programa de Iniciativa Comunitária

da Comunidade Européia

LSE London School of Economics and Political Sciences

MERCOSUL Mercado Comum do SUL

MERCOSUR Mercado Comun Del Sur

MDS Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

MS Ministério da Saúde

NAFTA North American Free Trade Agreement

NOAS Normas Operacionais de Assistência à Saúde

NOB Norma Operacional Básica

OECD (OCDE) Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

OJN Ordenamento Jurídico Nacional

OMS Organização Mundial de Saúde

ONG Organização Não-Governamental

OPAS Organização Panamericana de Saúde

OSCIP Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

PAHO Pan American Health Organization

PDI Plano Diretor de Investimentos

PDR Plano Diretor de Regionalização

PIASS Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento

PIB Produto Interno Bruto

PMDI Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PPAG Plano Plurianual de Ação Governamental

PPI Programação Pactuada e Integrada

PPTB Presidência Pró-Tempore do Brasil
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PT/PR Partido dos Trabalhadores/Paraná

RDA Revista de Direito Administrativo

RMS Reunião dos Ministros da Saúde

RMSM-BCh Reunião dos Ministros da Saúde do MERCOSUL, Bolívia e Chile

RTJ Revista do Tribunal de Justiça

SARS Síndrome Respiratória Aguda Grave

SAS Secretaria de Atenção à Saúde

SE Secretaria Executiva

SES Secretaria Estadual de Saúde

SGP Secretaria de Gestão Participativa

SGT-11 Subgrupo de Trabalho número 11 - Saúde no MERCOSUL

SGTES Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

SIS Sistema Integrado de Saúde do MERCOSUL

SIS-MERCOSUL Sistema Integrado de Saúde do MERCOSUL

SMS Secretaria Municipal de Saúde

SPO Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

SUDS Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde

SUS Sistema Único de Saúde
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A integração dos países do MERCOSUL tem refletido, à luz das demais experiências
regionais, o fortalecendo a capacidade de equacionar problemas comuns. A integração
dos Estados partes tem trazido resultados favoráveis visíveis através da articulação de
esforços na busca de um desenvolvimento comum e solidário. Resultados positivos estão
presentes em todas as áreas dos Estados partes, reforçando que a decisão de ampliar a
integração entre Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil é o caminho correto para o desen-
volvimento econômico social destes países.

Nesse sentido, a proposta da integração dos serviços de saúde dos países do MERCOSUL,
SIS-MERCOSUL, surge como uma alternativa para a equação da atenção à saúde nos
municípios de fronteira. Seu objetivo principal é a reversão da situação precária vivida
por essas populações, limitante do exercício de sua cidadania.

Entende-se a necessidade de ações conjuntas, uma vez que demandas de saúde e
doenças transmissíveis não enxergam fronteiras. Justificados pela urgência em promo-
ver a justiça social - através da melhoria da eficiência e especialização do sistema, do
planejamento racional e de ações sustentáveis -, os quatro Estados partes do MERCOSUL
concordaram que deve ser dada mais atenção à integração regional da atenção à saúde.

Na prática, os sistemas de saúde nestas regiões já se comunicam através de práticas
informais diversas, ocasionando efeitos colaterais indesejáveis e desnecessários, caso
houvesse planejamento das ações em saúde de forma conjunta entre os quatro países.

Entendendo a dimensão do desafio a ser enfrentado, o Ministério da Saúde vem pro-
movendo uma série de debates sobre as diversas motivações, dificuldades, ausências e
empecilhos à integração dos sistemas de saúde que atendem às populações fronteiriças
do MERCOSUL. Neste primeiro momento houve uma movimentação interna visando apro-
ximar gestores brasileiros de fronteira dos planejadores públicos.

É de interesse maior que este processo de reflexão interna brasileiro seja acompa-
nhado pela Argentina, Paraguai e Uruguai. Somente através da socialização dos debates,
teremos, no momento da elaboração da ferramenta de auxílio à gestão propriamente
dita, o SIS-MERCOSUL, melhor qualidade de informação e harmonização de idéias.

Esta publicação tem, portanto, o objetivo maior de tornar transparente este ciclo de
debates brasileiro e principalmente convidar para o debate os demais países, entendendo que,
somente através da participação de todos, conseguiremos alcançar a eficiência necessária.

Dr. Gastão Wagner de Sousa Campos
Secretário Executivo





A inserção soberana, a consolidação do MERCOSUL e a integração da América do Sul
figuram entre as prioridades do governo federal, a partir do entendimento de que somente
através do fortalecimento regional o Brasil poderá ampliar sua infra-estrutura social, gerar
empregos e aumentar e melhor distribuir a renda gerada. Adicionando-se a isto o reconhe-
cimento mundial da relevância do impacto do setor saúde sobre o potencial de desenvolvi-
mento humano e da nação de forma sustentável, entende-se a importância social e política
da integração das ações de saúde da Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil.

Atualmente, o que se observa é a necessidade de sobrepor-se à delimitação de fron-
teiras. Na prática, gestores locais buscaram solucionar problemas de escala e escassez
através da união informal com gestores locais de países vizinhos. Entretanto, em função
de barreiras jurídico-institucionais e político-econômicas, essas ações não observam
necessariamente sustentabilidade, qualidade ou racionalidade, uma vez que regras, ou a
ausência delas, impedem um planejamento integrado e lógico. O resultado traduz-se em
custos à qualidade de vida e em mortes prematuras.

Daí, a importância da criação de uma ferramenta de gestão transparente e participa-
tiva, que possa inicialmente melhorar a eficiência dos serviços prestados e posterior-
mente ajudar o planejamento integrado de um sistema mais eficiente e eficaz.

Para tanto, é muito importante que os países comecem a debater sistematicamente a
questão da saúde nas fronteiras, de modo a construir um mapa da situação atual que
possa servir de subsídio não somente à construção do SIS, mas também ao fortalecimen-
to do processo de integração como um todo.

Foi justamente com o intuito de criar um espaço para a interlocução sistemática sobre
a integração da saúde nas fronteiras, através do fortalecimento e divulgação do conheci-
mento interno do Brasil, que a DIPE coordenou os trabalhos constantes nesta publicação.

Por fim, vale enfatizar que estes documentos não pretendem refletir um debate sobre
a melhor ferramenta de gestão para a referida integração. E nem teria legitimidade para
isto. Esta publicação pretende sim auxiliar a divulgação do método e conteúdo do debate
travado internamente para que os demais países possam ter mais proximidade da per-
cepção brasileira da realidade dessas questões.

Edmundo Gallo
Diretor de Investimentos e Projetos Estratégicos

Secretaria Executiva/MS
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 APRESENTAÇÃO - O MERCOSUL E A INTEGRAÇÃO

A integração é um processo e nunca um Estado de Direito. Para que ela aconteça, é
necessário que o MERCOSUL seja uma política de Estado e que seja priorizada como tal.

A Saúde deve estar integrada em todos os níveis e em todas as áreas do MERCOSUL,
e especialmente ter uma intensa articulação com os órgãos superiores deste, ou seja,o
Conselho do Mercado Comum (CMC) e o Grupo Mercado Comum (GMC), a fim de que faça
parte do Processo de Integração Regional.

Alguns princípios deverão nortear a integração no MERCOSUL para sua auto-sustenta-
bilidade, a saber: vontade política; democracia plena; associação voluntária dos países;
concordância com o modelo de desenvolvimento econômico/social; existência de um
Estado de Direito; e respeito aos Direitos Humanos.

Por outro lado, ao se levar em conta os grandes desafios para a Integração no MERCOSUL,
o de construção de um Mercado Comum com justiça social, com diminuição das iniqüidades,
dever-se-á levar em conta, dentro de um Marco de Referência para a Saúde, os 6 princí-
pios básicos da nossa Constituição Federal e da nossa Lei Orgânica: a eqüidade, a
universalidade de atenção, a participação, a eficiência, a integração e a descentralização.

A Integração refere-se ao relacionamento concreto das medidas de saúde: promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação, em todos os níveis e com continuidade – e a
promoção da saúde, mediante o processo de desenvolvimento.

Assim, podemos construir a estrutura dos Serviços Integrados de Saúde do MERCOSUL,
o SIS-MERCOSUL.

Enir Guerra Macêdo de Holanda
Assessora do Ministro de Estado da Saúde e

Coordenadora Nacional do SGT Nº 11 “Saúde” e da
Reunião dos Ministros de Saúde do MERCOSUL,

Bolívia e Chile (RMSM-BCH)
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1. COOPERAÇÃO EM SAÚDE E INTEGRAÇÃO
REGIONAL: POLÍTICAS PARA PROMOVER
A DINAMIZAÇÃO DO COMPLEXO DA SAÚDE
NO MERCOSUL

Edmundo Gallo
Diretor de Investimentos e Projetos Estratégicos da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde do Brasil (DIPE/SE/MS) e
Doutorando em Saúde Pública – FIOCRUZ-RJ.

Antonio Claret
Assessor do Secretário de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDS) e Doutorando em Saúde Pública pela Fiocruz.

Laís Costa
Assessora da Diretoria de Investimentos e Projetos Estratégicos (DIPE/SE/MS), Gerente do SIS-MERCOSUL na DIPE
e Mestre em Development Studies pela London School of Economics and Political Sciences(LSE).

Natascha Nunes
Assessora da Assessoria de Cooperação Externa do Programa Nacional de AIDS (COOPEX/AIDS/MS) e Mestre em
Economia Política Internacional pela London School of Economics and Political Sciences.

     1. Introdução

A integração econômica e a conformação de blocos regionais vêm se desenvolvendo
sob argumento de melhoria da competitividade ante um mercado global. Na realidade,
entende-se que o fortalecimento regional responde pelo aumento de eficiência relativa
das diversas economias, permitindo a especialização dos países na produção daquilo em
que são mais competitivos. A integração regional permite também adequações de escala
e coleção de esforços sem os quais não seria possível a inserção no mercado.

Nesse contexto, ações planejadas e integradas de desenvolvimento intrablocos regio-
nais podem representar uma ferramenta de grande utilidade para diminuir a lacuna que
hoje separa de forma tão visível os países mais desenvolvidos dos menos desenvolvidos.
Ações planejadas podem ser bem mais eficientes no combate à pobreza, à desigualdade,
à fome, além de serem mais eficientes na busca da cidadania para todos.
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Este documento tem como objetivo contextualizar a importância do processo de inte-
gração regional dos países do MERCOSUL no tocante ao setor saúde. O estudo justifica-
se pelo impacto que essa integração é capaz de exercer sobre: o bem-estar da população
da região; a promoção de desenvolvimento local; o fortalecimento econômico-político do
bloco em questão; e, conseqüentemente, o desenvolvimento sustentável da região.

O objeto deste estudo é também o macrocontexto do tema desta publicação: a inte-
gração da atenção à saúde das populações fronteiriças da Argentina, Paraguai, Uruguai e
Brasil. Para a realização dessa contextualização, o documento em questão foi direciona-
do por dois grandes objetivos: a) apontar os antecedentes do processo de integração
regional na área de saúde no MERCOSUL, a potencialidade econômica do setor saúde nas
áreas de serviços, indústria e agricultura, além de destacar a importância da cooperação
e integração na área de saúde para o bem-estar das populações dos países membros e
dos países associados ao MERCOSUL; b) propor ações específicas para dinamizar a inte-
gração do complexo de saúde do MERCOSUL por meio da identificação de demandas,
lacunas, potencialidades, mecanismos institucionais de implementação de decisões cole-
tivas e monitoramento de indicadores de progresso.

 2. Antecedentes e diagnóstico

O desenvolvimento do setor Saúde, pelo bem social que representa, é tido como
prioridade, dado que trata do bem-estar da população. Neste momento histórico especí-
fico, em que se prioriza a inclusão social, o combate à pobreza e às desigualdades diver-
sas, o desenvolvimento da voz política dos menos favorecidos e historicamente margi-
nalizados da sociedade e o resgate da dívida social, a saúde apresenta-se como um dos
setores em maior evidência para a realização de políticas públicas1 .

Adicione-se o fato de que a saúde é considerada como inquestionável indutor desen-
volvimentista2 : o reconhecimento de sua importância é praticamente unânime em todos
os campos de estudos. Estudos da OMS3 , coordenados pelo Dr. Sachs, por exemplo, de-
monstram a clara relação entre as condições de saúde da população e sua capacidade de
desenvolvimento econômico4  (Costa, 2003).

1 Crow enfatiza o papel fundamental que o provisionamento de saúde pública e o estabelecimento de certo nível de
seguridade social, além de políticas de emprego e distribuição de alimentos, tiveram na redução da pobreza e da
fome durante a Revolução Chinesa.

2 Amartia Sen afirma que liberdades individuais, como por exemplo acesso à saúde e educação, representam o
principal meio para se promover desenvolvimento (SEN, 1999).

3 Estudos coordenados pelo Dr. Sachs, de Harvard, e sistematizados no relatório Macroeconomics and health: investing
in health for economic development (OMS, 2001).
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4 De acordo com Dréze e Sen (1995), a expansão do atendimento à saúde foi uma das principais conquistas no período
pré-reforma na China. “[A expansão do acesso à saúde] provou ser uma ferramenta de grande importância para as
reformas econômicas. Sua importância pode ser observada não somente no tocante à qualidade de vida, mas
também em termos de desempenho econômico, dado que morbidade e subnutrição podem representar sérias
barreiras à produtividade do trabalho e à performance econômica” (p. 41 – tradução própria).

5 É “o excedente gerado pela introdução das inovações [que] realmente impulsiona o investimento” (Guimarães,
2000).

6 Gadelha em palestra no Congresso sobre Saúde Coletiva em 2003, Abrasco.

Ademais, peculiaridades do complexo produtivo da saúde – CPS, como, por exemplo,
seu dinamismo e produção de elevado grau de inovação, transformam-no em grande
gerador e disseminador de conhecimento e tecnologia, impactando, sensivelmente, o
desenvolvimento social observado na sociedade em questão5 . Vale enfatizar que é justa-
mente por meio de inovação na indústria que o hiato tecnológico observado em um país
tende a ser superado e, conseqüentemente, o ciclo desenvolvimentista tende a ser alcan-
çado de forma estável6 .

Conclusivamente, há o entendimento em contexto mundial que o setor saúde, e suas
relações intersetoriais nas áreas de serviços, indústria e agricultura, constitui atualmen-
te um dos pilares do crescimento econômico e do desenvolvimento científico e tecnológi-
co mundial. Constitui também uma das políticas imprescindíveis ao desenvolvimento
social nas sociedades modernas, por suas contribuições à formação e preservação do
capital humano (produtividade do trabalho) e ao bem-estar social.

Dadas essas características, seria impossível pensar processos de integração regional
que não tivessem em suas bases o desenvolvimento do setor saúde. Foi com esta pers-
pectiva que a Comissão para a Integração da Comunidade Econômica Européia dedicou
grandes esforços ao mapeamento das desigualdades, complementaridades e formas de
integração relacionadas ao setor saúde, como precondição para a conformação do pro-
cesso de unificação que se produziu no final da última década.

Os países latino-americanos, dados os processos históricos que levaram à constitui-
ção de suas sociedades, caracterizam-se por economias pouco integradas e de baixa
complementaridade entre si, resultando em grandes debilidades na negociação externa
de suas relações econômicas e comerciais. Nos últimos trinta anos, vem amadurecendo,
entre os países do Cone Sul, a idéia de que uma maior integração econômica regional
favoreceria uma melhor inserção econômica e capacidade de negociação externa desses
países no cenário econômico mundial. E dessa idéia surgiu, no começo da década de
1990, o MERCOSUL. Mediante a abertura de mercados e o estímulo à complementaridade
entre suas economias, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai visam a obter uma inserção
mais competitiva na economia internacional.

A própria evolução dos acordos relacionados ao MERCOSUL indica o potencial para o

1. Cooperação em Saúde e integração Regional:
Políticas para Promover a Dinamização do Complexo da Saúde no MERCOSUL
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aprofundamento do processo de integração e cooperação na área de saúde. Apenas para
mencionar brevemente esse quadro mais amplo, vale lembrar que o Tratado de Assunção
foi assinado em março de 1991, constituindo um mercado comum formado por Argenti-
na, Brasil, Paraguai e Uruguai. Esse tratado refletia os crescentes entendimentos políti-
cos no âmbito regional e a densidade crescente dos vínculos econômicos e comerciais
entre os quatro países. Em outubro de 1992, aceitou-se o Cronograma de Las Leñas para
o cumprimento dos compromissos fixados no tratado. O Protocolo de Ouro Preto, aprova-
do em dezembro de 1994, estabeleceu a estrutura institucional do MERCOSUL e conferiu-
lhe personalidade jurídica internacional. Logo, em janeiro de 1995, entrou em vigor a
União Aduaneira, com a adoção da tarifa externa comum (TEC). No ano seguinte, foram
assinados os Protocolos de Adesão da Bolívia e do Chile, que passam a ser membros
associados do bloco. Em 1998 foi assinado o Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso
Democrático no MERCOSUL, traduzindo a plena vigência das instituições democráticas
como condição indispensável para a existência e o desenvolvimento do bloco. Em julho
de 1999, entrou em vigor o Acordo Quadro Inter-Regional de cooperação e institui-se o
Conselho de Cooperação entre o MERCOSUL e a União Européia. No ano seguinte, foi
apresentado o projeto de Acordo Quadro para a criação de uma área de livre comércio
entre o MERCOSUL e a África do Sul. Também em 2000 foi assinado o Protocolo de Olivos,
referente à solução de controvérsias. Finalmente, em dezembro de 2002 foi assinado o
Acordo Quadro para a integração entre o MERCOSUL e a Comunidad Andina (CAN).

Esse processo, no entanto, tem sido lento e desbalanceado do ponto de vista setorial.
Nos setores relacionados a produtos finais, a integração tem-se produzido mais rapida-
mente, mas isso não ocorre na área de serviços, especialmente nos setores de saúde e
educação, onde os acordos até então existentes, a despeito de serem muitos, têm-se
restringido a temas pouco centrais às políticas do setor e, além do mais, tem sido lenta
sua implementação.

No caso da área de saúde, deve-se destacar que, a despeito de importantes avanços
nas áreas de regulação sanitária, políticas de medicamentos e outras, há um nítido espa-
ço ainda não aproveitado para o aprofundamento das áreas de cooperação e da integra-
ção de políticas para o complexo de saúde como um todo7 .

Dentre os primeiros acordos assinados na área de saúde no âmbito do MERCOSUL,

7 Este espaço vem tendo sua importância reconhecida pelo BNDES, ao se verificar o impacto potencial do desenvolvi-
mento do Complexo Industrial da Saúde (CIS) e do Complexo Produtivo (CPS) como um todo sobre o desenvolvimento
sustentável de uma nação. “Por meio do comércio exterior, da capacitação das tecnologias avançadas e da busca de
investimentos produtivos, o relacionamento externo do Brasil deverá contribuir para as melhorias das condições de
vida da mulher e do homem brasileiros, elevando os níveis de renda e gerando empregos dignos” (Mensagem ao
Congresso Nacional, 2003). Nesse contexto político, o referido banco de fomento desenvolvimentista brasileiro vem
debatendo a possibilidade de promover ações integradas para o desenvolvimento articulado dos CPS dos Estados
partes do MERCOSUL. Este reconhecimento por parte do BNDES pode ser verificado pela agenda do banco que, desde
o ano de 2003, inclui seminários, debates e publicações sobre o tema.
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ainda em 1999, estiveram aqueles sobre Dengue, Cólera, Sarampo e Carência de Mi-
cronutrientes. Em junho daquele ano, os ministros da Saúde da região concordaram em
apoiar e fortalecer os processos de reforma e buscar consenso dentro dos mesmos em
relação a mecanismos que permitam o inter-relacionamento dos sistemas de saúde no
contexto sub-regional. Também instruíram a criação de um grupo técnico para elaborar
uma proposta de trabalho identificando os lineamentos a serem desenvolvidos por um
núcleo de articulação no âmbito da RMS. Os últimos dois acordos trataram da considera-
ção de informes epidemiológicos e da criação de um grupo ad hoc para estudar diretrizes
a serem implementadas no nível das zonas fronteiriças para realizar um diagnóstico da
situação dos deslocamentos por motivos de atenção à saúde.

No ano 2000 foi definida uma política de medicamentos, e também foi acordada a
criação de um banco de preços no âmbito MERCOSUL, Bolívia e Chile, tendo como base as
compras governamentais, os serviços de saúde e o consumidor. No segundo semestre de
2002 foi aprovada a política de medicamentos e recomendado ao Conselho do Mercado
Comum (CMC) que instruia o Subgrupo de Trabalho nº 11 – Saúde a conferir tratamento
prioritário para a Comissão de Produtos para Saúde. O último acordo assinado em 2000
foi em relação ao controle de dengue. Em 2001, foi criada a Comissão Intergovernamen-
tal de Vigilância e Controle de Dengue, tendo sido estabelecida uma política de medica-
mentos e acordada a participação do MERCOSUL, Bolívia e Chile no processo de revisão
do regulamento sanitário internacional.

Considerando os avanços obtidos até aqui e a crescente importância do complexo da
saúde para o crescimento econômico e para o desenvolvimento social da região, sugere-
se a necessidade de um aprofundamento da integração na área da saúde para o esforço
de retomada do MERCOSUL a partir de 2003.

O chamado complexo da saúde inclui desde a produção de medicamentos, equipamen-
tos, insumos, imunobiológicos e outros produtos de uso não exclusivo da saúde, até as
atividades de promoção, prevenção e prestação de serviços de saúde, envolvendo em
sua produção, instituições públicas, privadas e filantrópicas, incluindo parte relevante
do setor informal do mercado de trabalho.

Pode-se separar a estrutura do complexo de saúde em cinco segmentos8 : a) industri-
al; b) comercial; c) serviços; d) formativo; e) pesquisa e desenvolvimento. Enquanto o
segmento de serviços constitui os principais loci da atenção e promoção de saúde para as
populações, os segmentos industrial9  e comercial lançam hoje importantes desafios para
a autonomia dos países, a geração de empregos, o desenvolvimento tecnológico, a com-
petitividade econômica e a sustentabilidade social do crescimento do PIB.

8 Para maiores detalhes acerca da composição e inter-relacionamento do CPS, ver Gadelha, 2002.

9 Fármacos, equipamentos para diagnóstico e terapêutica, cadeias produtivas de insumos etc.

1. Cooperação em Saúde e integração Regional:
Políticas para Promover a Dinamização do Complexo da Saúde no MERCOSUL
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Nos dois primeiros, estarão as atividades relacionadas à produção e distribuição nas
áreas de farmacêuticos, equipamento de apoio a diagnóstico terapêutico e materiais de
consumo hospitalar. Esse é um mercado que envolve tecnologia avançada e necessita não
somente de regulação, mas também de incentivos, pois envolve a cadeia produtiva de
insumos estratégicos para a atenção à saúde.

O terceiro segmento diz respeito à assistência e ao apoio diagnóstico. A integração
sistêmica desses serviços é crucial para atingir os princípios de universalidade e integra-
lidade.

O quarto segmento demanda a permanente incorporação de novas perspectivas do
mercado de trabalho, que depende da articulação estreita com centros de educação pro-
fissional, unidades de produção e demandas epidemiológicas.

Finalmente, o quinto segmento deve ser entendido como vital para a introdução de
inovações capazes de expandir a competitividade do complexo de saúde dos países da
região nos mercados internacionais.

Esse complexo multidimensional tem como produto final ações de saúde, não só para
o conjunto das populações de cada país, mas também para todos aqueles que cruzam
suas fronteiras nacionais, seja em caráter temporário (turismo, negócios e relações
comerciais), seja em caráter permanente (migração, atendimento médico em regiões
fronteiriças). As relações econômicas e sociais derivadas desse processo poderiam ser
otimizadas desde que fossem identificadas demandas cruzadas, vantagens comparati-
vas e ineficiências nos atuais fluxos de comércio e assistência técnica ligadas a produtos
e serviços de saúde entre os países que compõem o MERCOSUL.

 3. Proposta de cooperação técnica para dinamizar o Complexo da Saúde

O objetivo geral da referida cooperação técnica regional é desenvolver uma estrutura
que permita facilitar o processo de integração econômica e social associada ao complexo
setorial da saúde entre os países que compõem o MERCOSUL. Essa estrutura seria desen-
volvida a partir do cumprimento dos seguintes objetivos específicos:

• conhecer e sistematizar a configuração atual e os fluxos espaço-temporais do com-
plexo regional de saúde do MERCOSUL;

• identificar as lacunas, necessidades e prioridades para ações que promovam a
integração regional das políticas, produtos e serviços de saúde nos países que
compõem o MERCOSUL (podendo-se incluir a Bolívia e o Chile);

• propor para as instâncias decisórias da área de saúde dos governos nacionais,
bem como para o SGT nº 11 – Saúde, o GMC, a Reunião de Ministros de Saúde e o
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CMC, um conjunto de ações voltadas para melhorar a integração dos complexos
nacionais da saúde do MERCOSUL;

• destacar, no conjunto das ações propostas, três projetos piloto de integração em
áreas e temas relevantes para que as instâncias decisórias do MERCOSUL delibe-
rem sobre sua implementação em caráter prioritário como parte desse projeto de
cooperação técnica; e

• pactuar uma agenda para intervenções futuras na área de saúde do MERCOSUL,
levando em conta a visão multisetorial do complexo da saúde e que contribuam,
em médio e  longo prazo, para o avanço sustentável da integração regional.

As principais ações previstas para concretizar os objetivos específicos da Cooperação
Técnica Regional são as seguintes:

• realização de uma pesquisa de linha de base, indicadores, bases de dados e siste-
mas de seguimento e avaliação dos principais componentes do complexo da saúde
nos seis países da região, seu nível de integração e interdependência atual, suas
potencialidades e suas debilidades, identificando ações comuns e prioridades;

• identificação, por meio de entrevistas e grupos de discussão, das instituições gover-
namentais e não-governamentais, que possam atuar como parceiras em iniciativas
de integração regional dos complexos de saúde nos distintos países;

• identificação das necessidades de fortalecimento institucional e seus mecanismos
futuros de financiamento;

• implementação dos projetos pilotos selecionados pelas instâncias decisórias do
MERCOSUL; e

• criação de um Grupo de Apoio à Integração do Complexo da Saúde do MERCOSUL,
que inclua participantes dos seis países envolvidos e estabelecimento de um plano
de trabalho correspondente.

Cada uma dessas ações desdobra-se em atividades específicas que irão gerar os se-
guintes produtos:

• um atlas socioeconômico e político-institucional da saúde no MERCOSUL, abarcando
os cinco segmentos dos complexos nacionais de saúde (indústria; comércio; servi-
ços; formação; pesquisa e desenvolvimento), os arranjos institucionais de gestão
da saúde em cada país e os principais fluxos intra e inter-regionais do setor;

• um documento tipo Plano de Trabalho para a integração dos complexos da saúde
dos países do MERCOSUL;

• um mecanismo institucional tipo Grupo de Apoio à Integração no âmbito do SGT nº 11 –
Saúde do Grupo Mercado Comum (GMC), com participação de governos e socieda-
de civil; e

1. Cooperação em Saúde e integração Regional:
Políticas para Promover a Dinamização do Complexo da Saúde no MERCOSUL
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• uma metodologia de avaliação do progresso da integração em saúde no MERCOSUL,
validada pelo SGT nº 11 – Saúde e pela Reunião de Ministros da Saúde, para ser
levada ao GMC e adotada pelos países membro e associado.

 4. Mecanismos de Execução

Esta proposta de Cooperação Técnica entre os países do MERCOSUL na área da saúde
seria executada por equipes designadas/contratadas pelos Ministérios da Saúde dos Es-
tados partes (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e dos Estados associados (Bolívia e
Chile), sob a coordenação do Ministério da Saúde do Brasil.

Naturalmente, tal proposta precisaria ser previamente validada pelo Fórum de Coor-
denadores Nacionais do SGT nº 11 – Saúde, do Grupo Mercado Comum (GMC), órgão
executor do bloco, e pela Reunião de Ministros da Saúde (RMS) do Conselho do Mercado
Comum (CMC).

Uma vez aprovada, o Ministério da Saúde do Brasil, por meio da Diretoria de Investi-
mentos e Projetos Estratégicos (DIPE), da Secretaria Executiva, ficaria encarregado de
coordenar os trabalhos de produção do atlas e da metodologia de acompanhamento, de
articular o mecanismo institucional de coordenação e monitoramento, apoiando ainda as
Coordenações Nacionais do SGT nº 11 – Saúde, que deverão preparar o Plano de Trabalho.
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Tabela I - Objetivos, Ações, Produtos e Tipos de Recursos

Relaciona os objetivos, ações, produtos e tipos de recursos envolvidos na realização
deste projeto, de acordo com descrição na Proposta de Cooperação Técnica para Dinami-
zar o Complexo de Saúde constante neste documento.

1. Cooperação em Saúde e integração Regional:
Políticas para Promover a Dinamização do Complexo da Saúde no MERCOSUL
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Tabela II - Custos por Produto e Prazo para Finalização:
O custo total estimado para cada produto do projeto está descrito na tabela 2, assim

como os prazos finais de conclusão e a instância coordenadora de cada atividade.

 5. Considerações finais

Na agenda internacional, o fortalecimento de blocos estratégicos e uma ação diplo-
mática humanista pretendem ser mais um instrumento do desenvolvimento nacional,
conforme constatado na Mensagem ao Congresso Nacional de 2003. Adicione-se o fato de
que ações bem-sucedidas em saúde são traduzidas em melhoria da qualidade de vida da
população em seu aspecto mais abrangente. Portanto, iniciativas que promovam a integra-
ção das ações em saúde, otimizando a infra-estrutura disponível e os serviços prestados,
impactam diretamente o potencial desenvolvimentista de um país, justificativa para a
série de estudos que abordam a integração regional tendo o setor saúde como foco.

Este trabalho apresentou brevemente o histórico da evolução da integração regional
no tocante ao setor saúde, com o intuito de traçar um diagnóstico que servisse de subsídio
à elaboração das ações a serem realizadas.

Concluiu que, no esforço de promover a integração da atenção à saúde, é primordialmente
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importante que as realidades sanitárias e de infra-estrutura e recursos existentes sejam
conhecidas, além disto, deverão ser identificados os nós críticos para a integração das
políticas de saúde, direcionar esforços para a integração dos CPS dos quatro países en-
volvidos e também buscar a pactuação de uma agenda comum. Por fim, o documento
elencou ações para viabilizar o alcance dos objetivos supracitados, assim como estima-
tivas de seus custos.

 6. Referências

BNDES. Revista BNDES. Disponível em http://www.bndes.gov.br/conhecimento/publicacoes/
catalogo/revista.asp

BRASIL. Mensagem ao Congresso Nacional. p. 243, 2003. Disponível em https://
www.planalto.gov.br/publi_04/mens2003.htm

COSTA, L. Fitoterápicos como vetor de Acesso, Desenvolvimento Sustentável e Cresci-
mento Econômico. Mimeo, 2003

CROW. Understanding Famine and Hunger in ‘Poverty and Development into the 21st
century’. Oxford: Oxford University Press. 2000.

DREZE, J and SEN, A,  India: Economic Development and Social Opportunity. New Delhi:
Oxford University Press. 1995

GADELHA, C., Estudo de competitividade por cadeias integradas no Brasil: Impactos
das zonas de livre comércio. 2002. Disponível em: www.eco.unicamp.br/neit/
cadeias_integradas/ sintese_preliminar.pdf

GUIMARÃES, F. C. M. S. A Política de Incentivo à Inovação: Inovação, Desenvolvimento
Econômico e Política Tecnológica em Parcerias Estratégicas, n. 9, outubro de 2000.

OMS. Macroeconomics and health: investing in health for economic development, 2001.
Disponível em www.un.org/esa/coordination/ecosoc/ docs/RT.K.MacroeconomicsHealth.pdf

SEN, A. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf, 1999.

1. Cooperação em Saúde e integração Regional:
Políticas para Promover a Dinamização do Complexo da Saúde no MERCOSUL





33

2. SAÚDE NO MERCOSUL:
O DESAFIO DO NOVO
Dr. Rosinha
(Florisvaldo Fier) – Médico, Deputado Federal pelo PT/PR e Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL.

O objetivo deste texto é uma reflexão sobre o MERCOSUL e os grandes desafios que
se colocam, especificamente, para o setor saúde. Não pretendo apresentar soluções,
mas tão somente contribuir na reflexão para a sua busca.

 A realidade política e econômica da América Latina, no início deste novo século, deve
ser analisada com muita atenção para elaborar qualquer projeto de construção de um
bloco, no caso o MERCOSUL. Segundo Emir Sader, em A vingança da história, nunca a
América Latina foi tão povoada por regimes políticos democráticos, conforme os concei-
tos liberais, como nesta entrada do século XXI.

Por mais problemas que tenham essas democracias liberais – que foram construídas,
principalmente, nas duas últimas décadas do século passado – elas constituem um ponto
positivo e favorável para a construção de blocos, mesmo que com relativa, ou quase
ausente, participação popular. Concomitante a isso, construiu-se também a pior crise
econômica e social desde a década de 30. Crise esta, segundo Sader, agravada pelo
aumento da dependência econômica desses países aos grandes centros financeiros e pela
submissão política dos países em desenvolvimento às grandes potências.

Essa dependência e submissão dificultam ou mesmo impedem a capacidade de decisão
política de fortalecer o MERCOSUL, pois nenhum dos Estados que integram o bloco tem
grande capacidade para fazer os investimentos tão necessários para corrigir “assimetrias”
ou diferenças existentes entre os países. As diferenças ou “assimetrias” (como as regis-
tradas na área de saúde), no entanto, devem ser identificadas não só com o objetivo de
superá-las – não existe relação só de países simétricos (quer coisa mais assimétrica que o
Nafta ou até a União Européia?). Em alguns setores específicos, as “assimetrias” são
positivas e devem ser utilizadas. Exemplo: a oferta de serviços de uma determinada espe-
cialidade médica pode estar mais presente em um país em uma determinada fronteira,
enquanto que, do outro lado, o país vizinho não a tem. Nesse caso, o mais correto é que
esses especialistas atendam à população toda da fronteira, ao invés de tornar a fronteira
simétrica, com o outro país deslocando para lá igual número de profissionais.



34

SIS-MERCOSUL – Uma Agenda para Integração

O MERCOSUL nasceu no início da década de 90, portanto num outro cenário, com um
objetivo, mesmo que não explícito: o mercado. Com isso, não houve ênfase para os
demais segmentos, como os serviços, e sequer levou em conta as questões sociais e
humanas. Mesmo sendo o mercado o objetivo, segundo Maria Claudia Drummond, esse
acordo anunciava um período rico na história do Cone Sul, quando se pensava corrigir ou
até superar os antigos equívocos que haviam marcado as relações entre Brasil, Argenti-
na, Paraguai e Uruguai. Esse prenúncio já podia ser sentido a partir do título do primeiro
acordo-quadro firmado com a Argentina, ainda em 1988: Tratado de Integração, Coope-
ração e Desenvolvimento. A idéia de integração estava, então, atrelada ao objetivo do
desenvolvimento que acarretaria, em última instância, portanto, de maneira indireta, a
melhoria do nível de vida das populações da região.

A intenção inicial da integração foi totalmente abandonada por Collor e Menen e não
corrigida por Fernando Henrique Cardoso, quando, através do Tratado de Assunção, prio-
rizou-se uma área de livre comércio e a união aduaneira, com o objetivo de abrir o
mercado a qualquer custo. Tal política estimulou a disputa das empresas intrabloco e não
a busca da integração e cooperação, gerando em curto prazo uma crise no MERCOSUL,
que ficou reduzido quase que meramente a uma marca, agravada, ainda, com a crise
econômica que afetou os quatro países do bloco, com maior profundidade na Argentina.

Impulsionados pela eleição e posse de governantes com uma visão integracionista e
comprometidos com a questão social e seu povo, é retomado o processo de negociação e
construção do MERCOSUL, agora com o entendimento de que não só o mercado é impor-
tante, mas a sua população e seus direitos e, entre esses, o da saúde que, anteriormen-
te, já fazia parte do debate, mas que agora ganha maior dinamismo.

Os quatro países do MERCOSUL têm experiências históricas e modelos distintos no
setor saúde, o que é positivo. Em comum, tiveram iniciativas de incentivo à pesquisa e
ao combate às endemias (final do Século XIX e início do XX), então “articulados à trans-
formação histórica do processo de produção econômica”, segundo Juan César Garcia. Se
nesse momento – final do Século XIX e início do XX –, mesmo com parcos recursos, os
Estados, uns com mais, outros com menos, iniciaram um processo estatal de enfrenta-
mento dos problemas de saúde pública, principalmente na área da pesquisa, agora na
construção do MERCOSUL coloca-se novamente esta necessidade. Há desafios não só na
área dos recursos financeiros, mas também de profissionais. Chamo a atenção para
alguns deles: (1) investimento em infra-estrutura e ofertas de serviços em cada Estado
parte, na região de fronteira, dentro de seu próprio território; (2) investimentos dentro
do bloco, o que pode significar um Estado parte investindo em outro; (3) capacitação dos
profissionais de todas as áreas como uma ação conjunta do bloco; (4) livre trânsito para
os profissionais do setor saúde, de início na região de fronteira; (5) profunda relação de
troca de experiências, serviços e conseqüentemente dos próprios profissionais; (6) o
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programa deve ser distinto para cada fronteira de cada Estado parte, pois distintos são
os problemas; (7) identificação de populações, de início na região fronteiriça, mais ne-
cessitada; (8) construção de uma identidade política de que saúde é um direito de todos,
portanto obrigação de cada Estado parte – e do bloco – para com todos os que vivem no
espaço intrabloco; (9) e o conhecimento e reconhecimento e o respeito à diversidade
cultural. Estes dois últimos pontos, aparentemente simples, são fundamentais para a
integração do MERCOSUL e da América do Sul. Sem uma identidade política, econômica,
social e cultural e sem o respeito à diversidade, por mais recursos que tenhamos à dispo-
sição, a integração não se concretizará. Esta diversidade cultural pode ser, de imediato,
aproveitada respeitando os migrantes, ou seja, é necessário mudar o olhar sobre os
mesmos: ao invés de serem concorrentes no mercado de trabalho, passam a ser agentes
da integração cultural e do conhecimento.

Novamente recorro a Juan César Garcia, que nos ensina que “a concepção e a propo-
sição de ações médicas não surgem por um simples jogo do pensamento, mas têm ori-
gem na experiência dos indivíduos com o mundo material objetivo, nas relações práticas
do homem com as coisas e nas relações das pessoas entre si”. Com a riqueza cultural do
MERCOSUL é possível imaginar quão rica é a história das atividades de saúde na região.

Os desafios são muitos, e o principal deles é a escassez de recursos financeiros, o que
reafirma a importância de unir esforços, já que nenhum país do bloco tem capacidade
para fazer um grande aporte. Contrapõe-se a isso, positivamente, a vontade política de
construir o MERCOSUL como sócios e não como competidores e a quantidade e qualidade
dos profissionais de saúde. A integração com qualidade e a superação dessas dificulda-
des dependem da criatividade das propostas, portanto fundamentalmente desses profis-
sionais. Se hoje o exercício da medicina é caro (pelo avanço tecnológico e pela deficiên-
cia da formação, principalmente, do profissional médico), cabe uma reflexão crítica so-
bre as práticas médicas e o tipo de integração queremos. Isso não só para os serviços
públicos de atendimento à saúde, mas também para a definição dos requisitos que serão
exigidos do setor privado para que ele atenda à demanda do público.

O modelo desenvolvimentista e dependente construído no século passado mostrou
que poucos ganharam e que a grande maioria da população perdeu. Entramos no novo
século uma vez mais devedores de uma política econômica e social voltada para a maio-
ria. A construção do MERCOSUL, e quiçá do bloco sul-americano, deve ter o olhar voltado
para essa maioria e, no caso da saúde, o sistema a ser construído deve transcender a
lógica do mercado e basear-se na do direito do cidadão, buscando a universalidade e a
eqüidade no atendimento.

2. Saúde no MERCOSUL: o Desafio do Novo
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3. A SAÚDE NO MERCOSUL:
INTEGRAÇÃO EM BENEFÍCIO DA SAÚDE

Enir Guerra Macêdo de Holanda
Assessora do Ministro de Estado da Saúde e Coordenadora Nacional do SGT nº 11 – Saúde e da Reunião dos Ministros da
Saúde do MERCOSUL, Bolívia e Chile (RMSM-BCh).

Desde 1997, o Ministério da Saúde vem articulando uma série de ações com os países
do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Neste período houve avanço expressivo no pro-
cesso de harmonização de normas e da negociação entre os países para solucionar even-
tuais conflitos na área de saúde. Esse trabalho conta com a participação de outros minis-
térios especialmente o das Relações Exteriores.

As ações são desenvolvidas em dois fóruns: a Reunião dos Ministros da Saúde do
MERCOSUL, Bolívia e Chile (RMSM-BCh) e um subgrupo criado especialmente para atuar
nessa área (SGT nº 11 – Saúde).

Realizada semestralmente, a Reunião dos Ministros da Saúde do MERCOSUL, Bolívia e
Chile (RMSM-BCh) é a instância definidora de macropolíticas e programas no âmbito do
MERCOSUL. Além dos quatro Estados partes, participam também o Chile e a Bolívia como
associados. A RMSM-BCh está ligada ao Conselho do Mercado Comum (CMC), organismo
máximo do MERCOSUL. Desde 1997 foi fechada uma série de acordos entre os Ministros
da Saúde, tais como: Política de Medicamentos para o MERCOSUL; Vigilância e Controle
de Enfermidades Transmissíveis (Dengue, Doença de Chagas, Cólera, Febre Amarela,
Sarampo e SARS); criação de um sistema de informações e comunicação em saúde,
contando com dois sítios oficiais (www.mercosulsaude.org e www.mercosulsalud.org);
Banco de Preços de Medicamentos do MERCOSUL; Contas Nacionais de Saúde; Controle
do Tabaco; HIV/AIDS,  Saúde Sexual e Reprodutiva, Saúde e Desenvolvimento, Revisão
do Código Sanitário Internacional, e outros.

Estruturado em outubro de 1998, o Subgrupo de Trabalho nº 11 – Saúde é um dos 14
subgrupos que compõem o Grupo Mercado Comum (GMC), e é dividido em Comissões Temá-
ticas. O chamado SGT-11 tem como tarefa harmonizar as legislações dos Estados Partes
referentes aos bens, serviços, matérias-primas e produtos da área da saúde, além do esta-
belecimento de critérios para Vigilância Epidemiológica e Controle Sanitário. O objetivo é
proteger e promover a saúde e a vida da população, além de eliminar os obstáculos ao
comércio regional, contribuindo dessa maneira para o processo de integração.
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As discussões são realizadas em reuniões virtuais e semestrais. O SGT nº 11 – Saúde
trabalha com base em pauta negociadora (Res. GMC 21/01), documento que determina priori-
dades e estima prazos para seu cumprimento. O Subgrupo de Trabalho nº 11 – Saúde atua nas
seguintes áreas: Produtos para a Saúde; Vigilância Epidemiológica e Controle Sanitário de
Portos, Aeroportos, Terminais e Pontos de Fronteira; e Prestação de Serviços de Saúde. Neste
momento vai ser dada a revisão da Pauta Negociadora do SGT Nº 11 “Saúde” Res. GMC 21/01.

O processo de harmonização dos projetos de resolução do SGT nº 11 – Saúde segue as
seguintes etapas: elaboração do projeto de resolução; harmonização por consenso; consul-
ta interna em cada Estado parte; nova harmonização; aprovação; e elevação pelos coorde-
nadores nacionais do SGT nº 11 ao GMC para aprovação como resolução, com prazo para a
internalização, ou seja, a incorporação ao Ordenamento Jurídico Nacional (OJN).

A consulta interna no Brasil é muito importante, pois incorpora a participação da
sociedade civil na elaboração e aperfeiçoamento das propostas. Confira-se o quadro de
síntese das resoluções:

• a integração é um processo;

• o MERCOSUL é uma política de Estado e não de governo;

• muitas vezes a integração implica perda de soberania;

• é necessário um acompanhamento e intensa articulação entre os fóruns da Saúde,
o CMC e o GMC, para que este passe a ser parte integrante do processo.
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Os princípios para a auto-sustentação da integração são:

• vontade e priorização política;

• democracia plena;

• associação voluntária dos países;

• concordância com o modelo de desenvolvimento econômico social;

• existência de um Estado de Direito;

• respeito aos direitos humanos;

Agentes individuais do processo de integração:

• o Estado como o mais importante;

• a sociedade civil organizada;

• os empresários;

• as regiões fronteiriças, bem conhecidas e bem identificadas;

• os meios de comunicação;

• o sistema educacional;

• o sistema integrado das ações de saúde; e

• desenvolvimento de um sistema de pesquisa e tecnologia.

3. A Saúde no MERCOSUL: Integração em Benefício da Saúde
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Edmundo Gallo
Diretor de Investimentos e Projetos Estratégicos da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde do Brasil (DIPE/SE/MS) e
Doutorando em Saúde Pública – FIOCRUZ-RJ.

Laís Costa
Assessora da Diretoria de Investimentos e Projetos Estratégicos (DIPE/SE/MS), Gerente do SIS-MERCOSUL na DIPE e
Mestre em Development Studies pela London School of Economics and Political Sciences (LSE).

Adnei Moraes
Assessor da Diretoria de Investimentos e Projetos Estratégicos (DIPE/SE/MS) com Especialização em Medicina Ocupacional,
pela Unicamp e Psiquiatria pela UnB.

     1. Introdução

Os municípios de fronteira do Brasil têm tido grande dificuldade em prover os seus
munícipes de atenção integral à saúde conforme preconizada pela Constituição Federal.
A falta de recursos humanos especializados, a insuficiência de equipamentos para reali-
zação de procedimentos de média e alta complexidade e a distância entre os municípios
e os centros de referência são as principais justificativas apresentadas.

As mesmas dificuldades têm sido observadas nos países que fazem fronteira com o
Brasil, gerando uma movimentação das populações ali residentes em fluxos, ora num
sentido ora em outro, na busca de melhor oferta de ações e serviços de saúde. Essa
mobilidade tem gerado grandes dificuldades para os prefeitos e gestores de saúde dos
municípios brasileiros, bem como para as autoridades dos países vizinhos, além de pre-
visíveis problemas diplomáticos e de saúde pública. Há muito tem-se procurado resolver
estes problemas sem suficiente êxito, principalmente em função de obstáculos jurídicos
e operacionais.

Entendendo o caráter político estratégico de integração das fronteiras e que o desen-
volvimento do setor saúde deve também ser planejado tendo em vista sua qualidade
propulsora de desenvolvimento sustentável, os países decidiram priorizar a busca de
uma solução para o problema. Propôs-se a criação de uma ferramenta eficaz de integra-
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ção da saúde nas fronteiras, o SIS – MERCOSUL, que possibilite a integração da oferta de
serviços prestados, racionalizando a organização e utilização dos recursos referentes à
atenção à saúde na fronteira.  Esse instrumento proporcionará melhoria da qualidade de
vida ao racionalizar a oferta otimizando a infra-estrutura instalada em seu espaço de
cobertura. Nesse sentido, o SIS contribuirá para o processo de sedimentação da integração
regional, tido hoje como um impulsionador à eficácia das políticas desenvolvimentistas.

Este artigo traz uma breve reflexão sobre as possibilidades e barreiras à execução de
uma ação integradora de saúde nas fronteiras. Para tanto, apresenta o histórico da mo-
tivação da criação do SIS e sua importância político-econômica e social. A seguir trata de
apontar os principais avanços esperados em decorrência dessa ferramenta de integra-
ção, acompanhada da exposição acerca das dificuldades intrínsecas a esse processo de
integração e, por fim, são sugeridas algumas linhas de ações que podem ser, no curto
prazo, implementadas. Este trabalho pretende figurar como um convite a debate mais
aprofundado sobre as possibilidades de ações que levem à integração dos sistemas.

 2. Histórico/Motivação

A inserção soberana, a consolidação do MERCOSUL e da integração da América do Sul
estão entre as prioridades do governo brasileiro. Isso se deve ao entendimento de que
uma política externa mais articulada tende a fortalecer as nações envolvidas. Políticas
integradas podem beneficiar a especialização, melhoria de competitividade, ganhos de
escala das nações, e fortalecê-las ante o cenário político-econômico mundial. No caso
específico de países da América do Sul, marcados por pobreza e desigualdade, ações
integradas podem ser planejadas para reverter essas desigualdades, uma vez que cata-
lisam o desenvolvimento local, tornando sustentável o crescimento ao longo do tempo.

Políticas integradas são particularmente importantes quando se verifica que, em um
mundo globalizado, países menos competitivos são muito mais suscetíveis - qualitativa
e quantitativamente - aos efeitos causados por choques econômicos, ocasionando inten-
sos prejuízos ao investimento na rede social. Uma motivação importante para a integra-
ção, que deve ser baseada na solidariedade, na cooperação, no crescimento conjunto, é
justamente o fortalecimento dos países para que possam estar menos vulneráveis às
crises externas. Políticas desenvolvimentistas que não se justificam por falta de escala,
por exemplo, poderão ser empreendidas em contexto regionalizado.

Vale enfatizar que o processo de integração é lento, uma vez que demanda diversos
acordos e harmonizações que precisam ser construídos ao longo do tempo. Isso, no en-
tanto, não influencia o fato de que gestores das fronteiras já compartilham ações e que
populações que se deslocam diariamente utilizam-se de serviços em países vizinhos.
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Nesse caso, a realidade cotidiana impõe-se às restrições legais vivenciadas por pessoas
que vivem em regiões de fronteira.

Essa imposição de uma solução conjunta é particularmente visível no setor saúde,
uma vez que:

• doenças comunicáveis e desastres naturais não respeitam fronteiras (PAHO, 2002);

• estruturas de média e alta complexidade demandam organização de entrada e
escala de uso;

• diferenciações no padrão de qualidade e no escopo da atenção ofertada estimulam
migrações para uso de serviços nos países vizinhos;

• utilização dos serviços por parte de populações estrangeiras à nação ofertante,
representada pelo fluxo informal da demanda, geram sub-registros e dificuldade
de planejamento das ações;

• peculiaridades das fronteiras, como, por exemplo, a magnitude da população mó-
vel marcada pelo tráfico, prostituição, contrabandos, deslocamento de caminho-
neiros, impactam substancialmente a saúde da população; e

• o caráter de intersetorialidade da saúde torna-a afeta ao desenvolvimento e qua-
lidade da infra-estrutura de demais setores (saneamento, educação, condições de
trabalho, voz política etc.).

Não fosse saúde sinônimo de qualidade de vida, ainda assim a busca  da eficiência
deste setor teria que ser prioritária, dado que o setor saúde é considerado como inques-
tionável indutor desenvolvimentista. De acordo com Costa (2004), “o desenvolvimento
desse setor é ferramenta também importante ao aumento da inclusão social no país; é
estratégico para a soberania do Brasil; para sua autonomia tecnológica – ou ao menos
para a diminuição da lacuna tecnológica hoje existente; é capaz de impulsionar desen-
volvimento sustentável e integrado; e está diretamente relacionado com o combate à
pobreza.”

Dada a histórica vulnerabilidade da população de fronteira e as características do
setor saúde, torna-se evidente que há, em particular para essas populações fronteiriças,
urgência de uma política externa mais articulada, um planejamento integrado, uma vez
que quando o município vizinho é também de país vizinho, barreiras diplomáticas, le-
gais, econômicas e sociais se interpõem ao planejamento conjunto. Entende-se que o
êxito no processo de harmonização é paralelo à necessidade de organizar a saúde nas
fronteiras uma vez que “a harmonização de protocolos e ações de vigilância não serão,
necessariamente, convergentes com a organização dos serviços” (Dain, 2004).

Diversas ações visando a equacionar a situação vulnerável dessa população foram
empreendidas. A despeito delas, as populações têm tido dificuldade de acesso ao siste-

4. A Integração dos Sistemas de Saúde que Atendem
a População Fronteiriça dos Países do MERCOSUL - SIS - MERCOSUL
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ma e à atenção integral. Para piorar, as iniqüidades observadas na distribuição dos re-
cursos de saúde afetam desproporcionalmente as populações de fronteira, uma vez que a
organização de sistema de referência e contra-referência fica impossibilitada por barrei-
ras físico-políticas a serem transpostas, programas de imunização ficam prejudicados
pela falta de articulação com a nação vizinha e a precariedade da qualidade de vida da
maior parte da população fronteiriça impacta substancialmente a saúde destas pessoas.

Vale enfatizar ainda o forte apelo social do SIS, uma vez que atualmente,  em função
da organização mundial do setor saúde, a oferta de serviços na área, assim como aces-
sibilidade aos medicamentos, não necessariamente atendem a demanda observada na
região1 . Com a integração proposta pelo SIS, os Sistemas de Saúde dos países se forta-
lecem conjuntamente através, inclusive, da adequação de escala, podendo aproximar a
oferta da real demanda da população.

Ademais, independente de um cidadão morar em um país, seu acesso mais racional
pode ser em país vizinho. Moraes e Costa (2003) ilustram com exatidão esta situação:
“Um triste exemplo desta realidade refere-se à existência de dez pacientes residentes no
município de Quaraí-RS e dependentes de hemodiálise têm que viajar 120 km até Santana
do Livramento, três vezes por semana, para receber tratamento. Fora o desconforto
físico que este procedimento gera para o paciente, é fácil observar que nesta rotina de
tratamento, este cidadão é impossibilitado de trabalhar e acaba marginalizado da vida
sociocultural da comunidade. Uma solução racional, seria que estes mesmos dez pacientes
atravessassem a ponte que leva a Artigas, no Uruguai, onde o mesmo tratamento está
disponível. Neste caso, o deslocamento tomaria dez minutos da vida de cada um destes
pacientes.”

Na maioria das vezes, e por questões diversas, é absolutamente impossível para o
gestor municipal adquirir equipamentos ou contratar recursos humanos para atender a
sua demanda, tanto pela falta de recursos, como pela dificuldade em contratar especia-
listas. Esta situação é agravada quando o município é de difícil acesso, possui frágil
atividade econômica, pouca atratividade social ou quando seu porte é pequeno. Na prá-
tica, a integração dos países fortalecerá ainda o poder de indução desenvolvimentista do
Estado, em especial na região fronteiriça, em função de seu poder de compra, podendo
levar à reversão parcial do quadro acima citado.

Reconhecendo, portanto, a importância e urgência de equacionar a situação vivida
nas fronteiras do MERCOSUL, foi encomendado, em reunião do SGT nº 11 – Saúde, em
seminário de planejamento em 2003, que o Brasil fizesse uma reflexão inicial sobre o

1 As pesquisas em saúde são majoritariamente voltadas para tópicos de interesses de países mais ricos que dominam
o P&D de saúde mundial, por exemplo.
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tema para que, posteriormente os países elaborassem conjuntamente um acordo que
permita a necessária integração organizativa do sistema.

 3. SIS – MERCOSUL

A urgência da melhoria da qualidade de vida das populações fronteiriças aliada à da
consolidação da integração regional levaram a que se pensasse na criação de uma ferra-
menta para auxiliar o processo de gestão supranacional, cujo objetivo é garantir maior
agilidade às respostas do sistema de saúde à população, em paralelo aos avanços no
plano diplomático para a harmonização. A idéia é equacionar questões políticas e admi-
nistrativas da atenção entre países vizinhos, planejar o atendimento racionalizando-o
dentro de espaço geográfico, e investir onde haja ausência de recursos permitindo inte-
gralidade e resolutividade da atenção.

 Na realidade, já existe um conjunto de ações e práticas informais em curso, e ape-
nas o planejamento conjunto dessas ações hoje praticadas melhoraria sobremaneira a
qualidade da atenção prestada e a integração dos processos regulatórios.

Essa ferramenta visa, portanto, a atender a necessidade de assistir integralmente,
melhorar a eficiência da organização e o custo–efetividade da aplicação dos recursos, e,
principalmente, atender a população com histórica dificuldade de acesso.

Os principais méritos do SIS podem ser resumidos assim: a racionalização da oferta
que poderá ser planejada e reorganizada de acordo com a territorialidade; a especializa-
ção do sistema de acordo com a expertise característica de cada região envolvida; a
regulação das relações e ações hoje existentes; a definição da forma e critérios de res-
sarcimento pelo uso compartilhado do sistema; a abertura de novas possibilidades de
financiamento (públicos e privados); aumento do impacto das políticas na busca de obje-
tivos comuns (políticas integradas apresentam efeitos proporcionalmente maiores); e
impressão de transparência na definição de nortes e em sua gestão incrementando a
participação social e cooperação entre os Estados membros do MERCOSUL.

O SIS representa a necessária possibilidade de tornar sustentáveis as ações de saúde
nas regiões fronteiriças, uma vez que permitirá seu planejamento, possibilitado pela
detenção de conhecimento acerca dos usuários e recursos dos sistemas e pela definição
da origem e composição de seu financiamento. Além disso, é fundamental para a susten-
tabilidade do SIS embasar juridicamente as ações hoje praticadas, equacionando as ques-
tões diplomáticas e as necessidades de saúde, assim como a capacidade de custeio e a
estabilidade no fluxo de financiamento.

4. A Integração dos Sistemas de Saúde que Atendem
a População Fronteiriça dos Países do MERCOSUL - SIS - MERCOSUL
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O SIS – MERCOSUL concebe ainda uma resposta à agenda política das nações envolvi-
das, dado que representa um avanço no combate à pobreza, fortalece o processo de
integração regional, enfatiza o desenvolvimento local2 , a inclusão social (proverá aces-
so, fortalecimento econômico e político), promove a melhoria dos indicadores de desen-
volvimento humano, representa novo potencial de captação de recursos, a racionaliza-
ção necessária para os países do MERCOSUL da utilização dos recursos humanos, finan-
ceiros e dos equipamentos.

Vale sinalizar que a expectativa é de que o SIS – MERCOSUL seja concebido como um
processo, combinando ações de curto, médio e longo prazos, sejam elas voltadas a ações
de transfronteirização ou de harmonização3 , sejam elas unilaterais ou multilaterais. A pers-
pectiva é de fornecer resposta objetiva e prática aos gestores e à população local, sem
que para isso seja necessário aguardar por processos que exijam um amadurecimento
político-institucional mais demorado, criando assim condições de viabilidade e factibili-
dade para estes últimos.

 4. Desafios

Entretanto, muitos são os desafios para a elaboração da ferramenta em questão. A
manutenção, garantia e padronização da qualidade da atenção são dificultados pela in-
compatibilidade dos sistemas de informações, prejudicando o monitoramento das ações,
e pela morosidade característica dos processos de harmonização e por distinções na
capacidade de financiamento dos quatro países em questão. Planejar ações conjuntas
requer uma ampla e nada fácil definição acerca de como será composto o financiamento
dessas atividades. A própria natureza da ação a ser planejada pode ser essencialmente
contraditória de um país para outro. Há países que compartilham do senso mais comum
de que, sem forte e organizada participação da sociedade civil, perde-se qualidade no
resultado das políticas públicas. A experiência brasileira no consorciamento de municípi-
os para o alcance de um objetivo comum, por exemplo, mostrou-se mais eficiente e
sustentável ao longo do tempo quão mais participativa e ascendente tenha sido sua
administração e planejamento.

A frágil qualidade e falta de sistematização das informações colhidas também dificul-
tam o conhecimento da realidade, o que impacta negativamente a capacidade de focali-
zação das políticas públicas. Essa é, inclusive, uma ocasião estratégica para se pensar

2 Isto se deve ao forte impacto que ações em saúde exercem sobre o desenvolvimento da economia local. Caso o SIS seja
planejado com esta vertente desenvolvimentista este impacto será ainda mais visível.

3 A harmonização refere-se à compatibilização dos protocolos e das ações de vigilância epidemiológica e sanitária e
transfronteirização, à reorganização da atenção à saúde em bases regionais, a partir das necessidades da população
da região (Dain, 2004).
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na comunicabilidade e eficiência dos sistemas de informações dos países, uma vez que
no momento os países estão planejando reformas em seus sistemas de informação.
Protelar esse debate implicaria dificuldades e custos diversos no futuro.

A integração e compatibilização dos sistemas de informação apresentam-se, vale enfati-
zar, como um sério nó crítico à evolução do SIS-MERCOSUL, especialmente porque, de acordo
com Reis (2004), para planejar atividades de integração há a necessidade prévia de identifi-
cação de: a) equipamentos, serviços e fluxos de usuários existentes; b) recursos ociosos e
sobrecarregados; e c) necessidade e priorização da implementação de novos serviços.

A diferença entre os sistemas de saúde dos quatro países é outra questão que age
como um dificultador à integração: o Brasil, por exemplo, é o único país a ter um sistema
público universal. Ademais, de acordo com a experiência internacional (Dain, 2004), a
integração do sistema de saúde de uma nação com os demais cuja qualidade seja dife-
rente tende a impactar negativamente a qualidade da atenção daquele país. Outra ques-
tão abordada pela autora refere-se ao impacto sobre a gestão local da integração dos
sistemas: a substituição conjunta de uma tecnologia por outra mais moderna apresenta,
para alguns gestores, custo–benefício negativo.

A definição das localidades envolvidas também é crítica para a constituição do SIS,
uma vez que a base territorial é que definirá o planejamento regionalizado. O respeito à
soberania dos países e à autonomia municipal (art. 18 da CF-88) é outra questão delica-
da. Essa integração somente será eficiente através da construção de metas conjuntas
baseadas na solidariedade entre os países do MERCOSUL, na diminuição das diferenças e
na busca da equidade.

Possíveis tensões causadas pela incompatibilidade temporária das prioridades de pro-
cessos estruturais de harmonização e estruturadores de serviços nas fronteiras podem
prejudicar a governança do SIS. É importante que essa ferramenta seja pouco suscetível
às mudanças políticas observadas no país e, a exemplo do consorciamento intermunici-
pal, as ações do SIS terão que representar a vontade de todos os países que o compõem,
mesmo que isso restrinja, inicialmente, o escopo dessa ferramenta de apoio à gestão.

Por fim, diferenças e desarmonia entre o arcabouço jurídico dessas quatro nações
apresentam-se como um problema central a ser resolvido. Nesse sentido, a experiência
sugere que acordos bilaterais, a exemplo do acordo fronteiriço assinado entre o Brasil e
Uruguai recentemente (14 de abril de 2004), permitindo que mais de 700 mil pessoas que
vivem próximas às fronteiras desses países possam “morar, estudar trabalhar e ter aces-
so aos serviços de ambos os lados” (Reuters), podem ajudar a estreitar a relação entre
os países, contribuindo para a consolidação do processo de integração do MERCOSUL4 .

4 Em que pesem alguns efeitos colaterais preocupantes, é inquestionável o passo significativo em direção à consolidação
do bloco regional.

4. A Integração dos Sistemas de Saúde que Atendem
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 5. SIS – MERCOSUL – soluções possíveis

Analisando o contexto em que se insere essa integração, com enormes diferenças
entre os sistemas de saúde, pouca transparência das ações necessárias, falha na qualidade
das informações, excesso de demanda pressionando o sistema,  incompatibilidade entre
a necessidade de se organizá-lo e morosidade característica dos processos de integração,
entendeu-se que a organização da atenção à população fronteiriça deve se dar em hori-
zontes distintos. Nesse caso, a organização da atenção na fronteira não será reflexo de
um sistema harmonizado e sim representará um processo paralelo e ao mesmo tempo
organizador e propulsor desta harmonização.

Uma iniciativa importante do SIS seria a regulamentação do que hoje existe. Deverão
ser identificadas as ações que atualmente são intercambiadas e a elas deverá ser confe-
rida legitimidade jurídica. Essa iniciativa por si só apresenta caráter indutor de organi-
zação do sistema: ao mapear a situação existente e os usuários do sistema, começa-se
a ter informações necessárias a planejamentos de horizonte mais longos.

Os Ministérios da Saúde podem condicionar, por exemplo, aumentos de recursos, seu
desembolso ou cooperação técnica à melhoria da informação coletada sobre os usuários
das fronteiras. Simples ajustes na qualidade de informação – que permitam considerar o
fenômeno da transitoriedade e migração existente nos critérios de financiamento e re-
passe – poderão melhorar a capacidade de oferta. Na realidade, a questão do financia-
mento é uma questão chave do SIS. Conquanto sua solução definitiva exija um longo
processo reflexivo, pode ser entendido que, no curto prazo, a simples superação do
estrangulamento no financiamento de determinados municípios que atendem populações
fronteiriças já imprime melhorias ao planejamento da atenção nestas localidades.

Uma alternativa seria, por exemplo, aumentar o teto financeiro dos municípios de
fronteira em função da população de referência e não apenas daquela residente, vincu-
lando percentuais desse teto a algumas metas pactuadas na área de atenção e vigilância,
a estratégias de registro de usuários e captura de informações e integração de sistemas
e, finalmente, à capacitação nessas áreas5 .

De toda forma, caso não haja condições de aumentar o aporte financeiro a esses muni-
cípios, só o reconhecimento da realidade já abre novas possibilidades de planejamento regio-
nal do sistema e de instalação de tecnologias mais avançadas em função de escala real de uso.

Um outro ponto que é consensual e central para a implementação do SIS, e que também não

5 A materialização dessas ações se daria por meio da adesão dos municípios ao SIS – MERCOSUL, através do compromisso
com um conjunto de ações e metas pactuadas, que poderiam implicar recebimento de transferências financeiras fundo-
a-fundo, nos moldes do PAB-Variável e do selo “Município SIS – MERCOSUL”, identificando serviços e unidades.



49

depende de avanços nos processos de harmonização, é o conhecimento das condições de saúde
da região, assim como da disponibilidade de recursos físicos e humanos sem os quais fica
dificultada a verificação da compatibilidade e quantidade dos objetivos comuns. Além desses,
os objetivos de cada nação quanto ao desenvolvimento do setor saúde também estão afetos às
suas capacidades de financiamento e ao que é prioritário como investimento público. Todas
estas questões têm que ser claramente apresentadas, sob pena de impossibilitar a pactuação
e visualização do norte do processo de integração. Somente assim poder-se-á elaborar pro-
posta cuja operacionalização seja mais eficiente no uso dos recursos disponíveis.

A realização desse conhecimento tem potencial impulsionador da melhoria da qualida-
de gestora local, o que gerará melhor qualidade da atenção prestada e da capacidade de
planejamento das ações necessárias. Merece menção a importância da disseminação das
diversas iniciativas relacionadas às fronteiras6 , instrumento importante de aprendizado
para a gestão local.7

Por fim, a importância do fortalecimento imediato da integração das fronteiras refere-se à
sua competência no desenvolvimento da capacidade reguladora do sistema, do controle sobre
seus custos e da indução de ondas de desenvolvimento econômico e social loco-regional.

Essas soluções sugeridas para o curto prazo não primam por seu caráter inovador, e
sim por sua capacidade de induzir a ordenação do sistema. Além disso, trazem consigo
grande força política8 , devendo, portanto, figurar como prioridade na execução das ações
integradoras nas fronteiras.

Vale considerar também que é de extrema relevância para o desenvolvimento de quais-
quer ações no sentido de integrar os sistemas de saúde, o conhecimento do arcabouço
legal de saúde que envolve os quatro países, assim como a definição de que localidades
serão, e as que já são beneficiadas diretamente. Ademais, o conhecimento de detalhes
sobre a forma em que se desenvolveram estas regras legais e o estado da arte da legis-
lação internacional que trata do tema é importante a potencial efetividade e eficácia do
acordo a ser elaborado. Guardadas as diferenças entre os blocos, pode-se aprender tanto
com o desenvolvimento do MERCOSUL, quanto com experiências de integração de demais
países9 , e em particular da União Européia, a experiência em estágio mais avançado.
Claro que a aplicabilidade não é direta, mas serve como exercício de reflexão.

6 A iniciativa do grupo técnico da Itaipu Binacional (GT Itaipu Saúde na Fronteira), por exemplo, pode ser uma fonte
de aprendizado no processo de integração das fronteiras. Há, no anexo deste livro, um resumo dessa experiência.

7 Nesse sentido, sugere-se a utilização do site www.saudemercosul.org / www.saludmercosul.org, como um canal
para a disseminação e atualização das ações de integração da saúde entre os quatro países.

8 A vontade política dos quatro países, adicionada daquela específica dos governos subnacionais envolvidos, passa a ser
um impulsionador para a realização das investigações em questão.

9 Para maior detalhamento recomenda-se recorrer às publicações da OPAS, que vem desenvolvendo uma série de
estudos sobre o tema.

4. A Integração dos Sistemas de Saúde que Atendem
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Através dessas informações e desses primeiros passos, que não implicam quaisquer
interferências no processo de harmonização10  – podendo ter, portanto, sua velocidade pró-
pria –, já estará sendo dado um passo realista em direção à integração das ações de saúde.

Vale enfatizar que, de acordo com a experiência brasileira, no caso a experiência de
consórcios intermunicipais, a sustentabilidade dessa ferramenta vem sendo diretamente
relacionada com a forma em que se deu a união dos municípios. Dessa forma, normal-
mente os consórcios estabelecidos a partir de cooperação que já existia, ou por deman-
das exclusivas dos municípios, mostraram-se sustentáveis ao longo do tempo e pouco
suscetíveis a tornarem-se frágeis em função de mudanças de governos.

A tradução dessa experiência para a proposta supracitada será a impressão de racio-
nalidade à prática de saúde, através de uma ferramenta sustentável ao longo do tempo.
Servirá não somente à melhoria da eficiência e regulamentação do que já existe na
prática, como também para desenvolver a relação institucional entre municípios de paí-
ses diversos, o que facilitará sobremaneira a implantação da integração das demais
ações a comporem este sistema.

Além da normatização e organização das ações existentes na atualidade, sugere-se,
da mesma forma, a criação de linhas de financiamento para melhoria da capacidade de
gestão das secretarias municipais de saúde, a exemplo do PMAT, programa do BNDES
lançado para a melhoria da eficiência da administração tributária municipal11 . A melhora
da eficiência gestora foi rapidamente observada, nesse caso através de melhorias quase
imediatas na arrecadação tributária, permitindo, inclusive, a devolução do empréstimo
em curto espaço de tempo. A proposta do PMAT, em suma, era a apresentação de uma
cesta de ações entendidas como necessárias à melhoria da administração municipal no
tocante à arrecadação, que eram comuns a todas as secretarias fazendárias municipais,
a despeito da heterogeneidade dos municípios brasileiros. Essas diferenças intermunicipais
eram respeitadas através de uma faixa de composição de investimento por ação, variável
de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada município. No caso específico das
SMS, pode-se em primeiro momento sugerir a criação de uma linha de empréstimos
direcionados à seguinte “cesta” de ações:

• melhoria dos sistemas de informação;

• criação de uma sala situacional inserida em seu contexto regional;

• definição e monitoramento de metas de atenção e vigilância à saúde;

• controle e avaliação dos prestadores de serviços próprios e contratados; e

• capacitação de pessoal e melhoria da capacidade gestora.

10 Simplesmente melhorarão a eficiência e regulamentarão relações já legitimadas.

11 A idéia é aproveitar as experiências exitosas da administração pública. Em tempo: o BID também lançou programa
com o mesmo intuito que o PMAT, voltado aos estados, o PNAFE e aos municípios, o PNAFM.
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Essas cinco iniciativas já são capazes de exercer impacto relevante para a realização
de melhoria de qualidade e do custo–efetividade das ações em saúde. Pode-se também
aproveitar para condicionar os desembolsos à prestação de informações e a relatórios
situacionais, por exemplo. As externalidades positivas dessas melhorias de gestão apon-
tam para a qualificação do gasto e da atenção à saúde e maior visibilidade das realida-
des, permitindo a construção de um sistema regionalizado a partir de maior base de
informações e unidades gestoras mais eficientes.

Pode-se pensar em iniciativas diversas nesse sentido, ou seja, o estímulo e desenvol-
vimento de projetos que não dependam do avanço da harmonização, que, pelo contrário,
contribuam para o mesmo.

 6. Considerações finais

A importância da integração regional e do desenvolvimento do setor saúde, dadas
suas características de indução ao desenvolvimento social e econômico, vem atraindo a
atenção para o processo de harmonização das ações de saúde entre os países do MERCOSUL.
Paralelamente a isso e consideradas as peculiaridades da saúde, a inobservância da
existência de fronteiras quando o tópico refere-se a doenças comunicáveis, desastres
ambientais e necessidade de organizar e racionalizar a atenção, os países reconheceram
a importância de estruturar os serviços de saúde que atendam a fronteira, como algo
integrante ao processo maior de harmonização dos sistemas.

Na prática, muitos desses municípios de fronteiras, marcados pela pobreza e escas-
sez de serviços, têm como solução única para provisionar bens e serviços sociais, a
união com municípios e equivalentes vizinhos, sendo eles ou não do mesmo país. A ques-
tão é que, como não há base legal para essa parceria, ações informais acabam sendo a
solução disponível para assistência local, o que gera distorções diversas aos sistemas,
dentre elas fragilidade de financiamento, sobrecarga sobre os recursos humanos, tecno-
lógicos e financeiros dos municípios “exportadores líquidos” de ações de saúde, má
qualidade dos sistemas de informação e dificuldade de monitorar a qualidade e eficiên-
cia das ações desses acordos informais, para citar alguns problemas.

Este artigo defende que seja planejada a organização dos serviços nas fronteiras e
que sejam implementadas ações que independem do processo de harmonização, em par-
ticular aquelas já em execução.

Não há intenção, sob qualquer hipótese, de subestimar a importância do processo de
harmonização e nem se pretende advogar que o SIS deva se restringir à normatização
das ações já existentes. O que se almejou demonstrar aqui é que a integração dos serviços

4. A Integração dos Sistemas de Saúde que Atendem
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na fronteira pode e deve ser planejada paralelamente, ainda que de forma contextualiza-
da, ao processo de harmonização.

As considerações feitas e as sugestões acima citadas refletem a necessidade de se
operacionalizar a integração de ações em fronteira no curto prazo, especialmente consi-
derada a situação precária hoje vivida pelas populações fronteiriças e a capacidade de
reversão desse quadro que o desenvolvimento do setor saúde representa. Trata-se de
encaminhamento necessário e que consegue coexistir com a falha e falta de qualidade da
informação disponível para e pelos países envolvidos.

Vale, entretanto, enfatizar que se entende a importância, ao longo do tempo de:

• planejar um sistema de referência e contra-referência que permita integralidade e efi-
ciência no acesso a todos os usuários potenciais, independente do país de residência;

• estruturar e tornar eficiente os serviços de urgência e emergência;

• utilizar a promoção à saúde na busca da equidade;

• estimular a criação de uma escola de saúde supranacional que trate da saúde desta
região de forma diferenciada, enfocando os sistemas dos quatro países e os pro-
blemas locais (formação especializada no bloco e não identificada com um ou ou-
tro país especificamente);

• estimular projetos de treinamento conjuntos e mudança de modelo das escolas de
saúde hoje existentes, considerando a realidade e a cultura dos países;

• pensar na construção de cartão de identificação do usuário e de ordenamento
conjunto das informações coletadas dos serviços de saúde, permitindo o acompa-
nhamento do quadro clínico do paciente e o atendimento baseado em evidência,
entre tantas outras necessárias ações;

• planejar a criação de fundos específicos ao desenvolvimento do SIS –MERCOSUL, à
luz da experiência do PMAT e de experiências bem-sucedidas da capacitação ges-
tora do sistema, fundos voltados para o desenvolvimento local etc12 .

As ações para o médio e longo prazos deverão sempre ser pactuadas e divulgadas de
modo que se possam direcionar as iniciativas e desenvolver a estrutura necessária à
realização das metas ao longo do tempo. Sem o devido planejamento, não se alcança a
eficiência e a racionalidade, ou a qualidade e o bem-estar, demanda motivadora dessa
ferramenta de apoio à gestão.

12 Pode-se ainda, em médio prazo, planejar um fundo que funcione como um sistema de compensação financeira das
ações previstas. A experiência trazida por essa iniciativa poderá construir bases para a elaboração de um fundo
com o intuito de promover a atenção à saúde nas fronteiras, capaz de captar e administrar recursos públicos e
privados, apoiar a equiparação da qualidade dos sistemas, atrelar parcela de repasse de recursos à pactuação de
indicadores de desempenho, coordenar uma câmara técnica para atrelar o desenvolvimento do sistema ao desenvol-
vimento local, promover ações que visem ao intercâmbio de informações e prover assistência técnica para a
preparação, financiamento e execução dos projetos a serem implementados nas fronteiras.
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Como um evento subjetivo, mas embasado no real, uma cultura supranacional se
constrói através das práticas cotidianas geradoras de símbolos universalmente reconhe-
cidos e adotados. Políticas públicas que partam dessa base têm possibilidade de ser mais
efetivas tanto para a solução dos problemas cotidianos, quanto para a construção desde
novo imaginário, difícil de ser desenvolvido, mas imprescindível a nosso futuro.
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5. INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NAS
FRONTEIRAS FÍSICAS DO MERCOSUL
Coordenação Nacional do SGT nº 11 “Saúde” / MERCOSUL – Brasil

PROGRAMAÇÃO PARA O “SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO
DAS AÇÕES DE SAÚDE NAS FRONTEIRAS FÍSICAS DO MERCOSUL”

 Propostas do Grupo 1

LOCAL: Brasília/Foz do Iguaçu/Porto Alegre (observando-se que nos municípios fronteiriços
os custos de deslocamento serão menores)

PERÍODO: agosto/2004

OBJETIVOS
GERAL
• Subsidiar a Integração das Ações de Saúde nas Fronteiras Físicas do MERCOSUL, estabe-

lecendo o grau de prioridade de cada uma e as estratégias operacionais necessárias.
ESPECÍFICOS
• Inserir nas agendas políticas dos dirigentes dos Estados partes o pacto da Integra-

ção das Ações de Saúde nas Fronteiras Físicas do MERCOSUL.

• Definir prioridades de atendimento nas diversas áreas do setor saúde.

• Propor instrumentos e mecanismos que viabilizem a integração operacional e de gestão.

PÚBLICO ALVO: foi estabelecido o limite de 100 pessoas por país ou total, pois foi consi-
derada a questão dos custos. O Brasil já havia proposto financiar dois participantes de
cada país. Aventou-se a possibilidade de cada instituição brasileira financiar represen-
tantes de suas contrapartes dos demais países. Também é possível solicitar apoio do
município e do estado que sediarem o evento.

Representantes das instituições dos Estados partes do MERCOSUL – Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai – e dos Estados sócios do MERCOSUL – Chile e Bolívia:

• ministérios partícipes;

1 Resultados da oficina promovida pela Coordenação Nacional do SGT nº 11 “Saúde” / MERCOSUL – Brasil (Assessoria de
Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde).
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• OPAS;
• municípios de fronteira;
• Estados partícipes e suas instâncias regionais;
• prestadoras de serviço e operadoras de planos de saúde;
• agências financiadoras e parceiros diversos (Comissão da Câmara de Deputados

para assuntos do MERCOSUL, ABC, BID etc.);
• empresas produtoras de alimentos;
• conselhos de saúde;
• conselhos de profissionais de saúde.

TEMAS PROPOSTOS

• Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária – destaque para Alimentos/Produtos e
Serviços/Vigilância Epidemiológica/Ambiente e Saúde e/ou Vigilância Ambiental);

• Prestação de Serviços (públicos e saúde suplementar);
• Tecnologia em Saúde;
• Recursos Humanos, com ênfase no exercício profissional;
• Aspectos Jurídico-Institucionais;
• Instrumentos de Integração;
• Investimentos;
• Interfaces da Atenção à Saúde;
• Situação das Aduanas.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. Desenvolvimento do seminário: cada país elaborará, preliminarmente, um docu-
mento contendo: análise da situação de saúde nas fronteiras, ações necessárias escalo-
nadas por prioridades e a proposta de pacto, com definição de competências e atribui-
ções de cada instância, com ênfase na necessidade de autonomia no nível local.

Durante o seminário esses três itens serão objeto de discussão em momentos diferentes:
• a análise da situação será discutida em plenária;
• as ações serão discutidas em grupos temáticos;
• o pacto será discutido em grupo específico, formado por pessoas com poder deci-

sório e com assessoria jurídica e de relações exteriores.

Após o seminário serão realizadas oficinas locais e/ou regionais para concretização
das ações na forma pactuada.

Existe a previsão de uma reunião em outubro para a assinatura do(s) pacto(s) entre os países.

2. Quanto ao documento de análise da situação de saúde, foi colocada a necessidade de
padronizar a forma de apresentação dos dados, a fim de facilitar a apresentação e a própria
discussão. Também é importante que cada país explicite o seu conceito de fronteira.
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Foi proposto que a estrutura do referido documento se organize em três blocos:
• estágio atual (estrutura, agravos e indicadores);
• avanços; e
• desafios.

Houve polêmica se o detalhamento das informações deveria ser por municípios ou
região/país, em função da dificuldade de resposta que tem sido encontrada em outros
levantamentos já realizados. Por outro lado ressaltou-se a importância de se retratar a
situação individualizada por município/região, com vistas à formalização de pactos locais.
Há um trabalho de levantamento realizado por parte do Brasil (2002) que poderá servir
de base para a análise atual. Além disso, existem levantamentos setoriais disponíveis
nos diversos órgãos do governo federal.

3. Foi destacada a proposta de metodologia para análise de redes, que não fica invia-
bilizada com o levantamento aqui proposto.

     Grupo 2 – Propostas para discussão da atenção à saúde no
seminário em questão

1. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

1.1 Vigilância Epidemiológica

Em relação ao documento de análise da situação atual:

Conforme já recomendado no Estudo da Tríplice Fronteira, a qualidade da informação
e o levantamento do perfil epidemiológico para definição de prioridades sanitárias são
questões fundamentais. Assim, no documento já acordado, a ser elaborado pelos quatro
países, esses assuntos deverão constar na análise da situação de saúde das fronteiras,
contemplando os seguintes itens:

• dados populacionais agregados por municípios, departamentos e similares, bem
como fluxos migratórios entre as fronteiras;

• sistema de informações em saúde: forma de coleta e processamento dos dados, doen-
ças e agravos objeto da vigilância; medidas de controle (suporte laboratorial, trata-
mento medicamentoso, sistema de notificação etc.); existência de sub-registros;

• equipe responsável: composição, habilitação dos profissionais, configuração do
sistema operacional dos níveis de atuação; e

• cobertura e calendário vacinal, com explicitação das estratégicas de vacinação.

Propostas de integração:
• buscar a compatibilidade entre os sistemas de informação já existentes, bem

5. Integração das Ações de Saúde nas Fronteiras Físicas do MERCOSUL
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como a sua implantação onde ainda não existir, com definição conjunta dos pro-
cessos de coleta e análise de dados;

• harmonizar os calendários vacinais e estabelecer ações conjuntas de vacinação;
• elaborar proposta conjunta de qualificação das equipes na operacionalização de

todo o sistema de VE (rede de frio; aplicação de vacinas; investigação de casos;
ações de bloqueio etc.); e

• garantir que os laboratórios de fronteira sejam retaguarda para as ações de Vigi-
lância em Saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental).

1.2 Vigilância Sanitária

Em relação ao documento de análise da situação atual:
• apresentar os dados sobre monitoramento de riscos em serviços de saúde (controle

de infecções e de resíduos em serviços de saúde); saneamento ambiental (cobertura
dos serviços coletivos) e avaliação das condições higiênico-sanitárias dos locais
públicos;

• realizar levantamento de dados estatísticos sobre a circulação de viajantes e mei-
os de transportes na região, com ocorrência de enfermidades de interesse da
vigilância sanitária;

• identificar e avaliar a infra-estrutura dos meios de transporte que possam repre-
sentar riscos sanitários à população;

• realizar o levantamento do perfil de saúde dos viajantes e dos trabalhadores dos
meios de transporte, apontando o controle sanitário do viajante (medidas de con-
trole do viajante frente aos alertas sanitários); e

• apresentar respostas às seguintes questões: existe controle sanitário nas ativida-
des de comércio de alimentos ambulantes junto à área de fronteira? Existe vigilân-
cia sanitária nos terminais rodoviários, ferroviários (ônibus e trem)? Como se en-
contra a internalização das resoluções do GMC n° 34/01 (dejetos líquidos) e 30/03
(resíduos sólidos) nas áreas de fronteira? Quais as ações desenvolvidas em VS nos
municípios fronteriços?

Propostas de integração:
• harmonização de normas e procedimentos com vistas à adoção de política comum

de vigilância sanitária em região de fronteiras;
• elaboração de programa conjunto de capacitação profissional, objetivando não só

a qualificação da equipe, mas, principalmente, a troca de informações e a adoção
de providências concomitantes;

• adoção de atividades conjuntas de educação para a participação em saúde, dirigi-
das à população; e

• regulamentação sanitária do comércio transfronteiriço de subsistência.



59

1.3 Vigilância Ambiental (VA)

Em relação ao documento de análise da situação atual:
• situação atual da internalização das Resoluções que dispõem sobre o tratamento e con-

trole de águas servidas e do manejo de resíduos em portos, aeroportos e fronteiras;
• existência e conformação do sistema de VA em cada país, com ênfase no controle

de agrotóxicos;
• apresentação da forma de controle de vetores biológicos e pragas; e
• apresentação das ações desenvolvidas em VA nos municípios fronteriços.

Propostas de integração:
• adoção de política comum para VA baseada nos pressupostos já colocados no docu-

mento “Política Comum da América Central”;
• promoção de estudos a respeito dos projetos de emergências elaborados pelo Uru-

guai e pelo Brasil, de forma a integrar suas propostas e aplicá-las nas fronteiras
físicas do MERCOSUL;

• harmonização da legislação e das ações de controle de resíduos e da qualidade da
água para consumo humano.

• estabelecer mecanismos de ressarcimento entre operadoras e entre estas e o ser-
viço público; e

• promover troca de informações entre os países até que sejam implantados siste-
mas automatizados compatíveis.

2. ASSISTÊNCIA E TECNOLOGIA EM SAÚDE

2.1 Prestação de Serviços

2.1.1 Públicos
Em relação ao documento de análise da situação atual:
• organização dos serviços de saúde, por nível de atenção (primária, secundária e

terciária) e formas de gestão, com destaque para a oferta e as condições de
acesso ao serviços de urgência e emergência, atenção hospitalar e unidades de
referência (em especial a hemodiálise, terapia intensiva e transplantes).

Propostas de integração:
• promover a compatibilidade entre os sistemas de informação referentes à pres-

tação de serviços de saúde;
• assegurar os mecanismos de compensação financeira conforme propostas elabo-

radas pelo grupo 3; e
• adotar política comum de assistência à saúde mediante articulação entre as

redes de serviços com processos acordados de referência e contra-referência.

5. Integração das Ações de Saúde nas Fronteiras Físicas do MERCOSUL
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2.1.2 Privados
Em relação ao documento de análise da situação atual:
• situação atual das operadoras de planos de saúde (organização de serviços nas

áreas de fronteiras e inter-relacionamento com o gestor público);

• participação dos prestadores do setor privado na rede pública e junto às opera-
doras de planos de saúde; e

• necessidade de ênfase de ambos os documentos em: serviços de urgência/
emergência, terapia intensiva, atenção hospitalar e referências (apoio diag-
nóstico).

Propostas de integração:
• estabelecer mecanismos de ressarcimento entre operadoras e entre estas e o

serviço público; e
• promover troca de informações entre os países até que sejam implantados

sistemas automatizados compatíveis.

3. RECURSOS HUMANOS

• formação e capacitação; e
• exercício profissional.

OBS.: Não houve detalhamento devido à ausência de profissional do setor no grupo 2.

Grupo 3 – Instrumentos de Gestão para Integração das Ações de Saúde
em Fronteiras

VISÃO GERAL

É consenso que os Estados partes e associados do MERCOSUL necessitam aprimorar
as questões referentes à atenção à saúde, tendo em vista que o MERCOSUL tem como
uma de suas finalidades promover a integração regional dos povos. Além disso, a atual
realidade aponta para a necessidade de realização de um estudo a fim de se estruturar
um sistema viável de troca/prestação de serviços de saúde nas regiões de fronteira.

Recomendamos que sejam encaminhadas as seguintes medidas:

1. ASPECTOS JURÍDICO-INSTITUCIONAIS

A questão jurídico-institucional reside na necessidade de sustentação formal e legal do
exercício de integração das ações de saúde nas fronteiras físicas do MERCOSUL.

Algumas ações deverão ser iniciadas a partir dessa organização legal. Outras serão legitimadas
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por já serem parte dos procedimentos de relação entre os Estados fronteiriços.

Segundo a Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 20, parágrafo 2°:

“A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras
terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa
do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.”

Esse artigo deverá ser regulamentado por meio de lei complementar, que atualmente
tramita, como projeto de lei, no Congresso Nacional e deverá necessariamente conside-
rar os antecedentes da legislação brasileira sobre faixa de fronteira, bem como as reso-
luções incorporadas ao ordenamento jurídico nos quatro Estados partes do MERCOSUL.

É necessária uma harmonização jurídica com os demais Estados partes.

2. SITUAÇÃO DAS ADUANAS

As questões das aduanas do MERCOSUL têm gerado áreas de controle integrado que
vêm trabalhando conjuntamente inclusive, no compartilhamento de espaços físicos e
logísticos, o que não significa a implantação completa e eficaz do modelo proposto.

Além de outras medidas a serem definidas e propostas pelos setores diretamente
ligados à atividade de fiscalização, há de se ressaltar a necessidade de realização das
obras aduaneiras nos demais Estados partes.

Propor ampliação das ações da rede laboratorial de fronteiras, visando não apenas a
Vigilância Epidemiológica, mas também o controle de qualidade e a identificação de
produtos relacionados à Vigilância Sanitária e análises de Vigilância Ambiental.

3. FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE NAS
FRONTEIRAS FÍSICAS DO MERCOSUL

Além de um mecanismo importante de financiamento das ações integradas de saúde
nas regiões de fronteiras do MERCOSUL, este fundo deverá ser fruto de um compromisso
entre os Estados partes e, inicialmente, deverá ser decorrente de um diagnóstico das
demandas existentes e da capacidade instalada.

As fontes de recursos poderão ser tanto públicas como também oriundas da contribui-
ção de empresas localizadas ou com influência nas regiões de fronteira, bem como finan-
ciamentos de outros organismos internacionais.

No caso brasileiro, as contribuições do setor público seriam originárias das três esfe-
ras de governo (federal, estadual e municipal).

O fundo será gerido por um colegiado com representantes de cada Estado parte, com
sede fixa em um Estado parte que tenha melhor acesso.
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Uma abordagem complementar deverá ser apresentada posteriormente por via ele-
trônica aos participantes da oficina.

4. Mecanismos de pactuação que viabilizem a integração

É relevante que os acordos realizados entre os Estados partes ocorram levando-se em
consideração as características de cada país, respeitando as peculiaridades de seus en-
tes federados.

O fundo de financiamento permitirá, através de uma câmara de compensação, a
efetivação de processos de pactuação de acordo com a realidade de cada município ou
microrregião no que diz respeito ao ressarcimento ou pagamento de serviços.
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6. POSSIBILIDADES E LIMITES PARA
IMPLEMENTAÇÃO DO SIS – MERCOSUL
SOB TRÊS ENFOQUES – UMA INTRODUÇÃO1

Gilberto Antônio Reis

Médico da Secretaria Municipal de Saúde de Betim/MG e Professor do Curso de Especialização em Saúde Pública da

Universidade do Estado de Minas Gerais

A integração dos serviços de saúde dos países do MERCOSUL impõe a necessidade de
se criar ferramentas de gestão eficazes que possibilitem a integração da oferta de servi-
ços prestados, racionalizando a organização e utilização dos recursos referentes à aten-
ção à saúde na fronteira. Frente ao pioneirismo dessa proposta, buscou-se a expertise
de profissionais que desenvolveram reflexões sobre as experiências internacionais de
organização da atenção à saúde em regiões fronteiriças, sobre a situação atual dos sis-
temas de saúde dos países que integram o MERCOSUL, segundo a economia da saúde, e
sobre as experiências de parcerias entre municípios brasileiros na implementação do
Sistema Único de Saúde. Essas reflexões somaram-se àquelas desenvolvidas na oficina
“Integração das Ações de Saúde nas Fronteiras Físicas do MERCOSUL”, culminando no
seminário que reuniu profissionais que desenvolveram essas atividades com gestores
municipais e estaduais das regiões de fronteira, além de representantes de experiências
em desenvolvimento nessas regiões.

No primeiro texto apresentado a seguir, desenvolvido pelo levantamento de informa-
ções sobre essas experiências internacionais de políticas de saúde em fronteira, através
da análise de documentos oficiais e textos acadêmicos, focalizando as questões político-
institucionais relevantes no âmbito do universo a ser coberto pelo Sistema Integrado de
Saúde – SIS – MERCOSUL, a professora Sulamis Dain analisa as experiências internacio-
nais de redes de saúde em regiões de fronteiras e de processos de harmonização de
sistemas nacionais de saúde, visando a sua integração, com ênfase na prestação de
serviços de saúde entre países da União Européia. Analisa ainda a situação atual de
prestação de serviços de saúde nas zonas de fronteira entre Canadá e Estados Unidos e
entre Estados Unidos e México, além das questões colocadas pelo processo de integração
entre os países da União Européia e o Leste Europeu. Finalmente, expõe os benefícios
prováveis e dificuldades esperadas na conformação do SIS – MERCOSUL à luz da experiência
internacional analisada.

1 Prefácio dos trabalhos acerca da viabilidade da integração à luz da experiência internacional, da economia da saúde
e da experiência nacional. Elaborado pelo Dr. Gilberto Antônio Reis.
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Frente à realidade dos processos de integração verificados nas regiões previamente
escolhidas, o trabalho centrou-se na experiência européia, onde são maiores as condi-
ções de homogeneidade e as semelhanças entre os sistemas de saúde prévios à integra-
ção, o que permitiu avançar significativamente na rota da harmonização, fornecendo
muitos exemplos e iniciativas relevantes para a construção de um modelo político insti-
tucional de integração dos sistemas de saúde no MERCOSUL. Em contrapartida, a desse-
melhança entre o sistema público de saúde canadense, a natureza residual assistencia-
lista do sistema norte-americano e a fragmentação do sistema de saúde mexicano, ainda
hoje dividido entre a saúde e a previdência, solapa os elementos de articulação necessá-
rios à integração dos sistemas de saúde na área do Nafta, minimizando os exemplos de
efetiva integração. Já a experiência de integração do Leste Europeu, cujos países exi-
bem enormes assimetrias em relação aos atuais membros da Comunidade Européia,
oferece exemplos de desafios semelhantes aos que serão enfrentados no MERCOSUL.
Fica evidente que as barreiras políticas são mais relevantes que as assimetrias para um
processo de organização da assistência transfronteiriça e para uma integração de siste-
mas nacionais de saúde.

Os professores Alcindo Ferla, Janice Dornelles e Maria Lectícia desenvolvem no texto
seguinte reflexões sobre contribuições consideradas relevantes para uma racionalização
de recursos e integração/otimização de fluxos entre municípios de fronteira, em particu-
lar daqueles onde sabidamente há maior circulação de cidadãos em atendimentos trans-
fronteiras, com vistas a subsidiar a configuração desse processo de integração. Buscam
explicitar aspectos que devem ser considerados para a construção de uma estratégia de
integração, à luz das formulações e dos aspectos mais relevantes apontados pela econo-
mia da saúde. Essas contribuições são feitas desde um marco mais geral de integração
sistêmica entre os países, num cenário onde se toma como estratégia de integração
entre os sistemas de saúde dos quatro países a racionalização/otimização dos recursos
existentes.

Com o objetivo de contribuir para a construção do modelo de financiamento do processo
mais geral de integração entre os sistemas de saúde dos países do MERCOSUL, os auto-
res optaram, nesse trabalho, por caracterizar as questões sobre a definição de critérios,
a busca de eqüidade, as variáveis sobre o comportamento da demanda e do consumidor
e do comportamento da oferta e do produtor, os impactos de cada um dos tipos de fontes
e da estabilidade das fontes de financiamento e os aspectos que vêm sendo utilizados
para identificar as conseqüências do desenvolvimento do setor saúde para a economia,
como forma de constituir, mesmo sem um conjunto de definições prévias, um marco de
referência na área para subsidiar o processo decisório.

Para enriquecer ainda mais o cenário de subsídios ao processo decisório, também
foram buscados alguns dados e informações sobre o contexto da saúde (dos sistemas de
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saúde e da situação da saúde) nos quatro países. Essa caracterização buscou identificar
as diferenças que, para efeito do processo de integração precisam ser aproximadas, os
problemas comuns, para os quais esforços integrados podem gerar melhores resultados,
mas também as potencialidades que podem ser estimuladas, em busca do desenvolvi-
mento de uma rede de ações e serviços supranacional capaz de gerar um benefício soli-
dário para a população da região.

Finalmente, o professor Gilberto Reis apresenta um texto versando sobre as experi-
ências de união de municípios para a ampliação e melhoria de qualidade da prestação dos
serviços no processo de implantação do Sistema Único de Saúde – SUS no Brasil. O traba-
lho foi desenvolvido através de revisão bibliográfica sobre a experiência brasileira de
consórcios intermunicipais de saúde nos aspectos organizacionais e operacionais e da
revisão da legislação brasileira aplicável à constituição de consórcios intermunicipais,
apontando as questões jurídicas e administrativas envolvidas pertinentes à esfera do
direito público. A partir dessa análise, o autor aponta possibilidades e limites dessa
experiência avaliando sua aplicabilidade ao SIS – MERCOSUL, no sentido da elaboração
de instrumentos de gestão locais de sistemas de saúde transfronteiriça.

Temos aqui a articulação de três enfoques distintos e complementares que vêm auxi-
liar o processo de construção do SIS – MERCOSUL, contemplando os diversos níveis de
gestão e as experiências concretas já implementadas em situações similares.

6. Possibilidades e Limites para Implementação
do SIS - MERCOSUL sob Três Enfoques – Uma Introdução
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7. SUBSÍDIOS PARA A FORMULAÇÃO DE UM
SISTEMA DE INTEGRAÇÃO DOS MODELOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO
MERCOSUL E NAS REGIÕES DE FRONTEIRA:
HARMONIZAÇÃO E TRANSFRONTEIRIZAÇÃO
DOS SISTEMAS DE SAÚDE
Sulamis Dain
Professora Titular do Instituto de Medicina Social da UERJ

 1. Introdução

Este trabalho visa a subsidiar uma proposta de modelo político institucional para a
constituição de um sistema de integração dos modelos de prestação de serviços de saúde
em regiões de fronteira dos países do MERCOSUL. (M.S., 2003).

Para tanto, examina a experiência de harmonização dos sistemas de saúde na União
Européia, bem como os casos observados de integração em fronteiras, além de estudar,
ainda que com menor ênfase, as experiências entre Canadá e Estados Unidos, e entre
México e Estados Unidos. A maior homogeneidade e semelhança entre os sistemas de
saúde europeus antes da integração vem facilitando a harmonização e fornecendo mais
exemplos e iniciativas relevantes para a construção de um modelo político institucional
de integração dos sistemas de saúde no MERCOSUL.

Com base na exposição dos benefícios prováveis e das dificuldades esperadas na
conformação do Sistema de Integração da Saúde do MERCOSUL, SIS – MERCOSUL, à luz
da experiência internacional analisada, chega-se à elaboração de propostas sobre o tema
visando a estabelecer e implementar a agenda de transformações nos serviços de saúde
para as regiões de fronteira do MERCOSUL, a serem articuladas através dese sistema.

Marco Conceitual

O trabalho destaca a diferença conceitual entre a harmonização dos sistemas de saú-
de em países cuja integração já está avançada em termos de acordos comerciais e livre
circulação de bens e serviços, de cidadãos, unificação das políticas monetária e financei-
ra e dos princípios da proteção e a coordenação das ações de saúde na fronteira, através
da articulação de estratégias integradas de ações de saúde para populações fronteiriças.
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Trata-se neste caso de uma ação entre dois ou mais países para resolver problemas mais
imediatos e mais tópicos.

O êxito no processo de harmonização não elimina a necessidade de organizar a saúde
nas fronteiras. Este é um tema próprio, que implica trabalhar com dois níveis de ques-
tões bastante diversos, não necessariamente convergentes: o da harmonização dos
protocolos e das ações de vigilância epidemiológica e sanitária e o da organização de
serviços, que impõem aos países a necessidade de soluções pragmáticas, que precedem
ou substituem, no curto prazo, as diretrizes da integração.

Elementos básicos da harmonização em saúde

Um processo de harmonização efetivo deve tomar como ponto de partida o sistema
de valores, ou seja, uma solidariedade que leve em conta: as diferenças de capacidade
contributiva e a correção das desigualdades de acesso; a existência e a qualidade da
informação e do controle social; as diretrizes éticas quanto aos cuidados de saúde e as
prestações; e finalmente a harmonização da responsabilidade financeira dos diversos
estados nacionais em seu compromisso com a Saúde.

Os acordos transfronteiras

A promoção do desenvolvimento econômico das regiões de fronteira inclui, no caso
europeu, o apoio financeiro a iniciativas de cooperação em saúde na partilha de recursos
humanos, hospitais, serviços e equipamentos de saúde transfronteiras. Muitos projetos
foram implementados nas regiões de fronteira na Europa, com o objetivo principal de
partilhar a capacidade disponível de serviços de saúde1 . Foram minimizados procedi-
mentos burocráticos e entraves à mobilidade e, em muitas regiões, todos passaram a
estar qualificados para a Atenção Básica no serviço de sua escolha.

Até agora, o impacto econômico desses acordos tem sido pequeno, assim como o
fluxo de pacientes que demandam cuidados médicos transfronteiras, exceto quando os
serviços não existem ou dependem de longas esperas. Os fatores que impelem os pacien-
tes transfronteiras a ultrapassar tais barreiras envolvem tecnologias avançadas como
cardiologia, traumatologia, emergência, neonatologia, diálise e radioterapia. Os proje-
tos que requerem a implementação de acordos bilaterais chamam a atenção para a im-
portância da organização dos provedores e financiadores e cada vez mais envolvem cida-
dãos através de fóruns e observatórios de saúde, do acesso à informação e de sua divul-
gação, requerendo também o treinamento dos provedores e o desenvolvimento de siste-
mas on line entre países.

1 Por exemplo, os pacientes de HIV belgas foram tratados em clínica francesa especializada, enquanto pacientes
franceses recebiam tratamento de hemodiálise na Bélgica. A etapa final deste projeto foi a criação de um observa-
tório transfronteiras com o objetivo de reorganizar a atenção a saúde em bases regionais, a partir das necessida-
des da população da região.
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É preciso destacar que o êxito no processo de harmonização não elimina a necessidade de
organizar a saúde nas fronteiras. Este é um tema próprio, o que implica  trabalhar com dois
níveis de problemas bastante diversos e não necessariamente convergentes: o da harmoni-
zação dos protocolos e das ações de vigilância epidemiológica e sanitária e o da organização
de serviços. Idealmente, a livre movimentação de cidadãos entre países e o acesso indiscri-
minado a serviços pode resultar de um processo de harmonização bem sucedido, após um
longo período de maturação político institucional. Mas as questões da organização dos servi-
ços nas fronteiras, usualmente impõem aos países a necessidade de soluções pragmáticas,
que precedem ou mesmo substituem no curto prazo as diretrizes da integração.

 2. A Experiência da União Européia: da harmonização para a
transfronteirização em saúde

A harmonização dos sistemas de saúde é um objetivo sempre em processo de aprimo-
ramento para os países da UE (E.C., 2001). Os países membros tradicionais têm siste-
mas de saúde relativamente parecidos e apresentam semelhanças nos níveis socioeconô-
micos, padrões tecnológicos, perfis de morbidade, estrutura etária, infra-estrutura hos-
pitalar e, finalmente, na qualificação da mão-de-obra. Seus projetos conjuntos, no cam-
po da saúde, assim como em vários outros, derivam de um longo processo histórico de
convergência.

Embora a experiência concreta ofereça inúmeros exemplos a serem reproduzidos,
deve-se ter claro que o MERCOSUL dificilmente poderá reproduzir no curto prazo, as
circunstâncias de homogeneidade e maturidade institucional alcançadas no espaço da
União Européia.

2.1 A harmonização dos sistemas de saúde: da Comunidade à União Européia

O Regulamento (CEE) nº 1408/71 relativo à aplicação dos regimes de segurança social
rege o acesso aos cuidados de saúde das pessoas que se deslocam na União, tendo sido
atualizada de modo a acompanhar a evolução das circunstâncias. O Comitê da Proteção
Social, previsto no artigo 144.º do Tratado CE, promove a cooperação nos domínios das
políticas de proteção social, incluindo os cuidados de saúde.

Os programas europeus de investigação e desenvolvimento tecnológico contribuem
para aprofundar os conhecimentos em matéria de saúde e de cuidados de saúde. De
acordo com o artigo 152.º do Tratado CE, a definição e a execução de todas as políticas
e ações comunitárias assegurarão um elevado nível de proteção da saúde humana. A
Constituição Européia inclui, entre os objetivos da União, a promoção do bem-estar dos
seus povos, bem como da justiça e proteção sociais.

7. Subsídios para a Formulação de um Sistema de Integração dos Modelos de
Prestação de Serviços de Saúde no MERCOSUL e nas Regiões de Fronteira:

Harmonização e Transfronteirização dos Sistemas de Saúde
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A maior cooperação no campo da saúde e dos cuidados médicos deverá proporcionar
aos doentes um melhor acesso aos cuidados e uma escolha ampliada no que diz respeito
aos prestadores de cuidados de saúde, facilitando também a livre circulação dos cida-
dãos (Observatoire social européen, 2001). É preciso também que os avanços respeitem
os princípios fundamentais que caracterizam todos os sistemas de saúde dos países da
UE: universalidade, eqüidade, solidariedade e sustentabilidade financeira. Para assegu-
rar um nível elevado de qualidade dos cuidados e da segurança dos doentes é igualmente
necessário dispor de profissionais da saúde que possuam formação e competências ade-
quadas, repartidos pela União, e facilitar a sua mobilidade.

A síntese dessas transformações pode ser analisada a partir do processo de reflexão
de alto nível (Universidade de Patras e Comissão Européia, 2003) sobre a mobilidade dos
doentes e a evolução dos cuidados de saúde na União Européia na seqüência das conclu-
sões do Conselho “Saúde”, de 26 de Junho de 2002. À medida que os sistemas e as
políticas de saúde da UE criem ligações cada vez mais fortes entre si, pretende-se esta-
belecer um Centro de Reflexão no âmbito do qual seja possível desenvolver uma visão
européia partilhada, que respeite ao mesmo tempo a responsabilidade nacional pelos
sistemas de saúde.

A agenda desse centro contempla questões como: o financiamento do sistema de saúde;
a alocação interna de recursos, a definição de prioridades globais para as despesas da
saúde, o direito à determinação do âmbito dos cuidados com financiamento público; a
atribuição das prioridades do acesso dos indivíduos ao sistema relativamente à necessi-
dade clínica; questões relativas à qualidade, eficácia e eficiência dos cuidados de saúde,
e às orientações clínicas.

Os serviços da Comissão elaboraram um relatório de síntese, em julho de 2003, sobre
a aplicação, ao nível nacional, da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativamente à
questão do reembolso de despesas relativas a serviços médicos prestados noutro Estado
membro.( leia-se a argumentação original em Palm, Willy, et alli, 2000). Parece necessá-
rio reforçar a cooperação com vista a promover as melhores oportunidades possíveis de
acesso a cuidados de saúde de alta qualidade, mantendo ao mesmo tempo a sustentabi-
lidade financeira dos sistemas de cuidados de saúde na União Européia.

A ampliação iminente da União Européia dá ainda mais importância a esse aspecto,
visto que a diversidade dos sistemas de cuidados de saúde na Europa ampliada propicia-
rá uma maior mobilidade tanto dos profissionais da saúde como dos doentes.Tal evolu-
ção poderia propor novos desafios aos países entrantes para garantir a acessibilidade, a
qualidade e a viabilidade dos respectivos sistemas de cuidados de saúde.

Com essa preocupação, os ministros da saúde dos novos estados membro participa-
ram de um processo conjunto de reflexão, estruturado em torno de cinco temas:
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Cooperação européia com vista a uma melhor utilização dos recursos;
• requisitos em matéria de informação para doentes, profissionais e responsáveis

pela elaboração das políticas;
• acesso e qualidade dos cuidados;
• conciliação da política de saúde nacional com as obrigações européias; e
• questões que relacionam a Saúde com o Fundo de Coesão Social e com os fundos

estruturais da União Européia.

Dessa análise surgiu a decisão de alcançar metas de entendimento comum, em nível
europeu, acerca dos direitos e deveres dos doentes, tanto no plano pessoal como social,
a partir do levantamento e harmonização da informação existente sobre estas questões
e sobre o modo como são abordadas nos Estados membros e nos países aderentes. Deu-
se ênfase à possibilidade de cooperação entre sistemas de saúde, com claras vantagens
em regiões fronteiriças ou nos casos em que houver limitações devido a restrições de
capacidade em alguns países.

Na União Européia, a expressão “cuidados transfronteiriços” (UE, 2003) corresponde
a um termo genérico que abrange tanto a cooperação em regiões fronteiriças, como, de
modo mais geral, os cuidados de saúde recebidos em outro Estado membro, sem qual-
quer implicação de proximidade.

A este respeito, a cooperação entre os sistemas de saúde enfrenta dificuldades asso-
ciadas a diferentes enquadramentos jurídicos, questões de responsabilidade civil, restri-
ções em matéria de planejamento de sistemas diferentes e mecanismos de reembolso,
dado que a aquisição de cuidados de saúde noutros Estados membros pode ter efeitos no
país prestador e no país do beneficiário.

Tendo em vista tais dificuldades, a Comissão decidiu facilitar a socialização de infor-
mações, ao nível europeu, sobre as oportunidades de cuidados disponíveis, a oferta
existente em matéria de cuidados, o direito a prestações e procedimentos, os custos e
preços, os incidentes adversos, os registros de doentes, a nomenclatura das condições,
tratamento e medicamentos, assim como indicar as condições para a continuidade e a
qualidade dos cuidados em toda a União, no contexto do enquadramento das informações
que deverão incluir o apoio à conexão em rede e ao desenvolvimento de bases de dados.

A Comissão também foi convidada a avaliar os projetos transfronteiriços no domínio
da saúde e a desenvolver a criação de redes entre esses projetos, de modo a partilhar
suas melhores práticas. Faz parte deste esforço o estudo da possibilidade de definir um
quadro regulatório claro e transparente no que tange à aquisição de cuidados de saúde,
que as instâncias competentes dos Estados membros poderiam utilizar para celebrarem
acordos mútuos, e a apresentar as propostas que forem adequadas. Foi dada prioridade
ao trabalho realizado atualmente pela Comissão, o Conselho e o Parlamento para garantir

7. Subsídios para a Formulação de um Sistema de Integração dos Modelos de
Prestação de Serviços de Saúde no MERCOSUL e nas Regiões de Fronteira:

Harmonização e Transfronteirização dos Sistemas de Saúde
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procedimentos claros, simples e transparentes de validação profissional, de modo a faci-
litar e a desenvolver a mobilidade dos profissionais da saúde. Deste processo fazem
parte a maior utilização dos centros europeus de referência, bem como da avaliação
tecnológica em Saúde.

2.1.1 Centros europeus de referência
Para problemas de saúde que exijam grande concentração de recursos ou combinem

alta especialização, qualidade e rentabilidade, sobretudo no caso de doenças raras, os
centros de referência se apresentam cada vez mais como uma solução em nível europeu,
sobretudo se forem mobilizados para a formação médica, a investigação, assim como
para a divulgação de informações e para a avaliação.

Os centros de referência europeus deverão expandir-se para as novas fronteiras da
Europa, permitindo às autoridades responsáveis pelos cuidados em questão liberdade de
escolha, relativamente à utilização de qualquer centro de referência.

2.1.2 Avaliação tecnológica da saúde
Da mesma forma, avanços na avaliação tecnológica da saúde (HTA) podem auxiliar os

responsáveis pela elaboração das políticas na tomada de decisões, através da disponibi-
lização, no âmbito comunitário, de evidências sobre aspectos médicos, sociais, econô-
micos e éticos relativamente às políticas e às práticas no domínio dos cuidados de saú-
de. É possível e desejável melhorar a troca de informações através de uma colaboração
européia mais sistemática, dado que a atual fragmentação em termos de avaliação tec-
nológica da saúde em toda a União resulta numa duplicação de esforços, com coexistên-
cia de inúmeras tecnologias de alta prioridade que não chegam sequer a ser avaliadas.

Por este conjunto de razões, a Comissão foi convocada a considerar a forma de orga-
nizar e financiar uma rede sustentável, assim como uma coordenação para a avaliação
tecnológica da saúde.

2.1.3 Enquadramento comunitário em matéria de informação

O aumento da mobilidade das pessoas, previsto na União, implica em necessidade,
por parte dos profissionais e dos cidadãos, de informações sobre serviços de saúde,
tanto de seus próprios sistemas, como de outros. Da mesma forma, os responsáveis pela
elaboração das políticas e os prestadores de serviços necessitam de informações amplas
para garantir um desenvolvimento sustentável dos serviços de saúde. Assim, faz-se ne-
cessário um enquadramento estratégico que confira coerência, complementaridade e
transparência às iniciativas no domínio da informação no nível da UE e que esteja apto a
dar resposta ao espectro de questões e preocupações de todas as partes interessadas.

Tal enquadramento deverá abordar questões gerais como políticas de saúde, sistemas de
saúde, vigilância da saúde, garantia da qualidade, acesso à informação e proteção de dados,
assim como pontos específicos como soluções e normas tecnológicas adequadas, gestão de
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registros, regras em matéria de responsabilidade, orientações para a concessão de licenças
referentes às melhores práticas e recrutamento de profissionais da saúde (incluindo ques-
tões éticas), bem como notificação dos procedimentos instaurados por erro profissional.

Muitos aspectos relacionados com a informação também foram objeto de discussão e
de recomendações específicas nos outros três temas (cooperação européia, acesso e
qualidade, e conciliação das políticas nacionais com as obrigações européias), devendo
os aspectos dos mesmos que estiverem relacionados com a informação, ser levados em
conta na abordagem global que em seguida se descreve resumidamente (Patras, 2003).

O enquadramento para a informação sobre saúde ao nível da União deverá incluir a
identificação das diferentes necessidades de informação do ponto de vista dos responsá-
veis pela elaboração das políticas, doentes e profissionais, o modo como essa informação
poderá ser disponibilizada e as responsabilidades dos diferentes intervenientes, levando
em consideração os trabalhos sobre o tema, realizados pela OMS (OMS, 2002) e pela OCDE.

Deverão ser também tratadas as questões relativas à proteção dos dados e à disponi-
bilização de dados confidenciais entre Estados membros e no nível da EU.

Apesar da maior homogeneidade básica no nível socioeconômico e no cumprimento
dos princípios da proteção social, relativamente ao MERCOSUL, existe ainda uma grande
diversidade de sistemas de saúde em toda a Europa. Também se registram diferenças no
nível do acesso e da qualidade. O acesso inclui a acessibilidade física, a acessibilidade
financeira e o acesso à informação, compreendendo os seguintes domínios:

• percentagem da população abrangida pelo regime com financiamento público;
• gama de serviços disponíveis no regime com financiamento público;
• acesso ao seguro de saúde privado, de caráter voluntário;
• tempo de espera para obtenção de um serviço;
• disponibilidade de serviços de boa qualidade;
• disponibilidade de tratamentos inovadores;
• preço dos serviços de cuidados de saúde e nível de co-participação de custos;
• escolhas à disposição das pessoas (como acordos em matéria de encaminhamento

ou prestadores contratados);
• variações de caráter socioeconômico; e
• informação sobre serviços/profissionais, incluindo a sua mobilidade.

Nas questões relativas à qualidade incluem-se as condições de entrada no mercado,
as condições processuais e a avaliação do exercício da atividade médica individual, abran-
gendo os seguintes domínios em especial:

• padrões nacionais com base em provas de eficácia;
• mecanismos organizativos destinados a assegurar cuidados seguros e de alta
• qualidade;
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• metodologias de acompanhamento e avaliação;
• segurança do doente; e
• experiência do doente.

Há uma vasta gama de atividades européias e internacionais que afetam o acesso e a
qualidade. Por exemplo, nos domínios relacionados com as políticas de proteção social,
incluindo os cuidados de saúde, o Comitê de Proteção Social, que desempenha um papel
consultivo, promove a cooperação entre Estados membros e com a Comissão. Contudo,
subsiste a necessidade de melhorar mecanismos que permitam um olhar coerente, do
ponto de vista da saúde, para a forma como todas estas atividades ajudam a melhorar o
acesso e a qualidade nos cuidados de saúde.

Considera-se necessária, ademais, a obtenção de mais informação sobre o volume, a
natureza, os mecanismos, as motivações e os resultados dos cuidados de saúde trans-
fronteiriços. Na ampliação das fronteiras que está por vir, será necessário abordar ques-
tões específicas, incluindo números de pessoas, dificuldades constatadas nos cuidados
de saúde transfronteiriços, resultados e satisfação dos usuários, assim mecanismos exis-
tentes (em nível nacional, acordos diretos entre Estados membros ou mecanismos ao
nível comunitário), bem como o impacto na prestação de cuidados a cidadãos que conti-
nuam a utilizar o sistema do seu próprio Estado membro. Tudo isto deverá apoiar-se nos
dados existentes, de forma a avançar o mais rapidamente possível.

É igualmente importante que se coletem informações sobre os desafios específicos
com que se deparam os países que estão por ingressar na União. Com esta perspectiva,
solicitou-se à Comissão um estudo sobre a criação de um sistema para a coleta sistemá-
tica de dados da União em sua configuração atual, assim como de sua próxima amplia-
ção, sobre o volume e a natureza da circulação de doentes dentro e fora dos sistemas
estabelecidos pelos regulamentos comunitários, que inclua dados sobre fluxos relaciona-
dos com o turismo e estadias de longa duração.

A Comissão foi também induzida a realizar um estudo com o objetivo de determinar
qual o motivo que leva os doentes a deslocar-se além fronteiras, quais as especialidades
em questão nestes deslocamentos, a natureza dos acordos bilaterais, os requisitos em
matéria de informação dos doentes e dos clínicos e a experiência vivida pelos doentes,
tendo particularmente em conta a ampliação das fronteiras.

Os Estados membros e os países aderentes deverão manifestar suas opiniões sobre o
modo de funcionamento do sistema de saúde e de acesso a serviços em seus respectivos
países, de modo a selecionar as opções consideradas mais adequadas para dar resposta
a estas questões. Também deverão, assim como a Comissão, desenvolver e reforçar o
sistema de coleta de dados em matéria de mobilidade dos profissionais da saúde, incen-
tivar os Estados membros e os países aderentes a coletarem e partilharem, em colaboração
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com a Comissão e as organizações internacionais pertinentes, dados comparáveis sobre
os profissionais da saúde.

 3. A conciliação dos objetivos nacionais com as obrigações européias.

Para propiciar uma reflexão sobre o tema da conciliação dos objetivos nacionais com
as obrigações européias, a Bélgica, os Países Baixos, a Finlândia, o Reino Unido, a Fran-
ça, o EPF, o HOPE, a EHMA e os ESIPOs constituíram um grupo de trabalho, responsável
pela elaboração de um questionário relativo aos “Sistemas Nacionais de Saúde numa
Europa Integrada”.Tal questionário contém perguntas relacionadas com os objetivos bá-
sicos dos sistemas nacionais de saúde; o impacto específico das regras do mercado
interno na gestão e na capacidade de direção dos sistemas de cuidados de saúde; ques-
tões relacionadas com os cuidados transfronteiriços; e mecanismos para melhorar a se-
gurança jurídica. Com base no trabalho deste grupo, o processo de reflexão identificou
as questões e recomendações que a seguir se apresentam.

A organização e o financiamento dos sistemas de saúde e de proteção social são da
responsabilidade dos Estados membros. Contudo, os Estados membros deverão exercer
as suas responsabilidades neste domínio de acordo com o Direito comunitário.

Sob ponto de vista econômico, existem diferenças substanciais entre os serviços no
setor dos cuidados de saúde e os serviços no contexto de um mercado comercial, por
exemplo, devido ao papel chave desempenhado pelos profissionais da saúde na determi-
nação dos serviços que são necessários ao doente.

Além disso, na maioria dos casos, os doentes não pagam diretamente serviços médi-
cos que são financiados pelos sistemas de segurança social ou de seguro de saúde. Um
mercado para a prestação de cuidados de saúde é inevitavelmente imperfeito e cada vez
mais complexo, com profundas assimetrias ao nível da informação.

Os governos de toda a União têm desempenhado um papel ativo na organização dos
cuidados de saúde com vista ao estabelecimento de sistemas fundamentados nos princí-
pios da universalidade, da solidariedade e da equidade.

Através de uma série de acordos sobre a eventual obrigação dos sistemas de saúde de
bancarem os custos de tratamentos prestados noutro Estado membro, o Tribunal de Jus-
tiça reconheceu o direito dos doentes a serem reembolsados, sob determinadas circuns-
tâncias, quanto aos cuidados de saúde de que beneficiaram noutros Estados membros.

Simultaneamente, o Tribunal de Justiça reconheceu que é necessário que os Estados
membros estejam aptos a planejar seus serviços de saúde, de modo a assegurar o acesso
a uma gama equilibrada de tratamentos hospitalares de alta qualidade, a evitar o risco
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de prejudicar gravemente o equilíbrio financeiro do sistema de segurança social e a
controlar os custos de modo a impedirem, na medida do possível, qualquer desperdício
de recursos financeiros, técnicos e humanos.

Os Estados membros deverão continuar a exercer a sua responsabilidade em matéria
de definição de políticas numa série de domínios com vista à organização e ao financia-
mento dos seus sistemas de saúde, respeitando o direito comunitário. Tais responsabili-
dades incluem:

• modo de financiamento do sistema de saúde e de proteção social (por exemplo,
através de impostos, seguro social, etc.) e organização global do sistema, incluin-
do a forma como os preços são fixados;

• alocação interna de recursos (incluindo recursos humanos), através de mecanis-
mos centrais ou descentralizados;

• definição de prioridades globais para as despesas da saúde, e direito à determina-
ção do âmbito dos cuidados com financiamento público;

• atribuição das prioridades de acesso dos indivíduos ao sistema (se for pago pelo
regime nacional) relativamente à necessidade clínica;

• estratégias de gestão sujeitas a orçamentos definidos, por exemplo, utilização de
medicina baseada em evidência, prevendo uma margem para a diversidade nacio-
nal ao nível das políticas de saúde e dos padrões de tratamento; e

• e questões de qualidade, eficácia e eficiência dos cuidados de saúde e das orien-
tações clínicas.

Em todos estes domínios, o intercâmbio de melhores práticas seria importante para
todos os Estados membros. Seria igualmente oportuno atribuir um lugar adequado às
organizações sem fins lucrativos privadas que prestam serviços e que estabelecem um
equilíbrio entre as organizações públicas e as organizações privadas que têm um caráter
comercial.

Há formas de proteção adicional da saúde que desempenham um papel importante em
vários Estados membros na garantia do acesso aos cuidados de saúde. O quadro jurídico
europeu fundamenta-se numa abordagem de concorrência em nível comunitário entre
entidades seguradoras cuja solvabilidade é garantida pelas autoridades competentes do
Estado membro de residência. Contudo, há incertezas relativamente à possibilidade de
que os Estados membros venham a promover o seguro não vida (saúde) com fundamento
no princípio da solidariedade.

O Tratado não define claramente de que modo a competência nacional em matéria de
regulamentação dos serviços de cuidados de saúde interage com as regras do mercado
interno. Contudo, o Tribunal de Justiça proferiu vários acórdãos referentes à aplicação
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das regras do mercado interno à questão do reembolso dos serviços de saúde prestados
noutro Estado membro, tendo em conta as características do setor da saúde. Poderão ser
igualmente necessárias outras ações tendo em vista outros aspectos em matéria de
saúde pública e social.

Foram desenhadas diferentes opções para melhorar a segurança jurídica no que diz
respeito à aplicação das regras européias aos sistemas de cuidados de saúde, tais como:

• a alteração do Tratado;
• o desenvolvimento de soluções no âmbito do direito derivado;
• a cooperação européia, incluindo comunicações da Comissão;
• o melhoramento do processo de tomada de decisão, incluindo a avaliação do im-

pacto das propostas em matéria de saúde; e
• o apoio a iniciativas por parte dos Estados membros e de cooperação bilateral.

As possibilidades que o direito derivado oferece poderiam incluir uma nova atualiza-
ção das disposições em matéria de coordenação dos sistemas de segurança social, dispo-
sições gerais relativas à livre circulação dos serviços ou esclarecimentos específicos
referentes à aplicação do direito comunitário aos serviços de saúde.

Um mecanismo permanente, no nível da União, permitiria apoiar a cooperação euro-
péia no domínio dos cuidados de saúde e acompanhar o impacto da ação da Comunidade
sobre os sistemas de cuidados de saúde.

Esse mecanismo, que poderia reunir responsáveis de alto nível no domínio da saúde
representando os Estados membros e a Comissão e envolver as partes interessadas per-
tinentes, teria por objetivo estabelecer uma panorâmica dos problemas de acesso e de
qualidade que afetam a mobilidade dos doentes e dos profissionais, propiciar o diálogo
político e a cooperação reforçada no domínio dos cuidados de saúde, constituindo um
meio de colaborar em questões como as melhores práticas, sem deixar de tomar em
consideração as estruturas existentes e os trabalhos desenvolvidos por outras organiza-
ções ativas neste domínio (incluindo a OMS e a OCDE).

Para estes fins, a Comissão seria convocada a fornecer uma análise das evidências
que digam respeito às questões suscitadas pela interação das regras comunitárias com
os objetivos da política nacional de saúde, assim como a analisar a forma de melhorar a
segurança jurídica na seqüência da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativamente
aos direitos dos doentes de beneficiarem de tratamento médico noutro Estado membro,
e a apresentar as propostas que forem adequadas.

Finalmente, é preciso que a Comissão considere a necessidade de desenvolvimento
de um mecanismo permanente, no nível da União, para apoiar a cooperação européia no
domínio dos cuidados de saúde acompanhando o impacto da ação da UE sobre os siste-
mas de cuidados de saúde e a apresentar as propostas adequadas.

7. Subsídios para a Formulação de um Sistema de Integração dos Modelos de
Prestação de Serviços de Saúde no MERCOSUL e nas Regiões de Fronteira:

Harmonização e Transfronteirização dos Sistemas de Saúde



78

SIS-MERCOSUL – Uma Agenda para Integração

Uma maior mobilidade dos doentes levanta, nos Estados aderentes, várias questões e
preocupações referentes ao desenvolvimento de infra-estruturas sanitárias e à melhoria
da situação no domínio da saúde, bem como, em certos casos, o desenvolvimento de
competências.

3.1 Sobre saúde e ampliação das fronteiras

Apesar das melhorias recentemente introduzidas, o estado da saúde na maioria dos
países candidatos é inferior ao da UE, estando a aumentar algumas ameaças para a saúde.

No tocante aos indicadores de saúde estatisticamente mais confiáveis (esperança de
vida e mortalidade infantil), os países candidatos estão, na sua maioria, atrasados em
relação à UE. A mortalidade infantil é superior à da UE, embora as diferenças estejam a
diminuir. A maior incidência de algumas doenças crônicas parece estar relacionada com a
maior prevalência de fatores de risco, como o tabagismo, os regimes alimentares dese-
quilibrados, os estilos de vida e a poluição ambiental. Além disso, o abuso de drogas
ilícitas e ilícitas é um fenômeno cada vez mais significativo.

São escassos os recursos destinados à saúde a aos cuidados de saúde, sendo a per-
centagem do PIB consagrada ao setor da saúde nos países candidatos de 4,5%, enquanto,
na UE, essa percentagem é de 8,5%. Além disso, a diminuição do PIB e a tônica colocada
em outras prioridades durante a fase de transição é passível de provocar uma contenção
das despesas com a saúde e os cuidados de saúde.

Para garantir a existência de condições adequadas, e uma transição suave para uma
Comunidade ampliada, podiam ser consideradas as seguintes opções:

• incentivar todos os países candidatos a participar em cada programa de saúde
pública da Comunidade;

• avaliar e fomentar a melhoria do know-how e das estruturas relacionadas com a
vigilância das doenças transmissíveis e incentivar uma participação rápida na rede
comunitária de vigilância da saúde e de controle das doenças;

• organizar reuniões periódicas entre os Estados membros e os diferentes países
candidatos sobre tópicos específicos da adesão relacionados com a saúde, por
forma a identificar prioridades de cooperação e intercâmbio de informações sobre
o estabelecimento de prioridades relacionadas com a alocação de recursos e dota-
ções para investimento;

• sempre que possível, promover a participação de peritos dos países candidatos
nos grupos de peritos da Comissão;

• facilitar a cooperação transfronteiriça;

• desenvolver a investigação no domínio da saúde, incluindo questões de saúde
relacionadas com a adesão e intercâmbio de experiências sobre o uso de sistemas
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e tecnologias da informação relacionados com os cuidados de saúde;

• continuar a promover a participação de peritos dos países candidatos nas ativida-
des de investigação da Comunidade relacionadas com a saúde e os cuidados de
saúde, nomeadamente nos programas “Qualidade de vida e gestão dos recursos
vivos” e “Criação de uma sociedade da informação convivial”; e

• fomentar os intercâmbios e as ligações entre as ONGs dos Estados membros e dos
países candidatos que desenvolvem atividades no domínio da saúde.

O setor da saúde representa uma parte significativa do PIB dos países, dedicando-se
cada vez maior atenção às despesas de saúde em todos os Estados membros da atual
União Européia.Entretanto, nos países candidatos da Europa Central e Oriental, diminuiu
a importância atribuída aos problemas de saúde pública, não foram desenvolvidas estra-
tégias de saúde pública modernas, nem existem conceitos e estruturas adequados para
responder melhor aos importantes desafios e ameaças à saúde.

Assim, a necessidade de uma conscientização mútua é evidente. Por um lado, a Comu-
nidade necessita conhecer os problemas de saúde associados à ampliação de fronteiras,
por exemplo, o eventual aumento de problemas de saúde, o impacto sobre os sistemas de
saúde e de segurança social dos Estados membros, o aumento da livre circulação de pessoas,
tanto de cidadãos como de profissionais, e o possível aumento das despesas que advirão
para a UE da falta de saúde nos países candidatos. Por outro lado, é óbvio o interesse dos
países candidatos em partilhar com a Comunidade os seus conhecimentos e experiência
sobre as formas e os meios nela utilizados para resolver os problemas da saúde.

3.1.1 O estado da saúde nos países candidatos
Ainda antes do final dos anos oitenta, os sistemas integrados de saúde dos países

candidatos começaram a sofrer da falta de investimentos e da insuficiência de financia-
mento para o funcionamento normal; os recursos afetados ao setor da saúde diminuíram
em termos de percentagem do orçamento nacional. Atualmente, com a transição global
para a democracia e uma economia de mercado em curso, os países candidatos vêem-se
confrontados com importantes desafios. Algumas das dificuldades surgiram da rápida
privatização, que alterou drasticamente os sistemas anteriores.

Os países candidatos, na sua maioria, recuperaram-se da importante crise fiscal ini-
cial, mas, apesar de que seu PIB esteja de novo em expansão, a saúde ainda não é uma
prioridade na alocação de recursos.

 Embora estejam sendo envidados esforços importantes na reforma dos cuidados de
saúde, os progressos são frustrados por problemas relacionados com infra-estruturas
obsoletas e de manutenção deficiente, por sistemas de gestão desatualizados e pela
escassez de recursos.  Existem também diferenças significativas entre os países candi-
datos, agravadas pelo aumento das desigualdades sociais, o reaparecimento de doenças
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transmissíveis, o aumento do tabagismo e do alcoolismo, a poluição ambiental e a dimi-
nuição drástica do crescimento demográfico natural, que vêm dando origem a graves
problemas e a novas necessidades no setor da saúde.

A avaliação feita no contexto da Agenda 2000 quanto ao estado da saúde nos países
candidatos menciona que estes países - com exceção da Eslovênia e de Chipre – estão
muito abaixo das normas da UE em quase todas as áreas da saúde. Seus sistemas de
saúde precisam se tornar economicamente viáveis e socialmente aceitáveis, garantindo
que o diálogo e a participação sociais se estendam à promoção da saúde e à prevenção
das doenças.

Os Estados membros decidem sobre os princípios e da organização dos seus sistemas
de saúde, que são todos diferentes (refletindo a diversidade das necessidades e das
culturas). No entanto, os Estados membros acordaram alguns princípios orientadores na
Recomendação do Conselho, de 27 de Julho de 1992, relativa à convergência de objetivos
e políticas de proteção social. Relativamente à saúde, estão de modo geral cobertos,
proporcionando a todos os residentes o acesso aos cuidados de saúde necessários e às
estruturas de prevenção de doenças, desenvolvem um sistema de cuidados de saúde de
elevada qualidade, orientado para as necessidades evolutivas da população; proporcio-
nam em especial a reabilitação de convalescentes e serviços de maternidade e assegu-
ram as prestações adequadas de proteção social para os trabalhadores que interrompem
o trabalho por motivo de doença ou maternidade.

Algumas características positivas dos sistemas de saúde comuns a todos os Estados
membros da UE, como a solidariedade, a cobertura universal e o acesso a cuidados de
saúde eficazes e acessíveis do ponto de vista econômico (um “sistema de valores euro-
peus comuns”), não são ainda aspectos dominantes nos sistemas de saúde na maioria
dos países candidatos.

Na transição, independentemente do sistema adotado, baseado em tributação geral
ou em sistemas de seguros nacionais e obrigatórios e/ou privados, deverão ser salva-
guardados os seguintes elementos básicos: (i) sistema de valores: solidariedade basea-
da nos rendimentos e face aos riscos/mercado corretamente regulamentado; (ii) quali-
dade (formação, homologação, diretrizes éticas, proteção do consumidor); (iii) rentabili-
dade (restrições da oferta, controle, contratação); (iv) igualdade (acesso, financiamento,
distribuição); (v) responsabilidade financeira e (vi) auto-regulação, participação.

Os regulamentos destinados a assegurar a existência das garantias pertinentes e do
seu correto funcionamento são mais importantes quando os sistemas sofrem transfor-
mações fundamentais e se orientam para uma lógica de mercado. Os sistemas de cuida-
dos de saúde integrados verticalmente, como os que existiam antigamente em todos os
países candidatos, exigiam uma menor regulamentação, uma vez que dispunham de uma
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estrutura de gestão hierarquizada e os fluxos financeiros não dependiam dos resultados.

Na sua maioria, os países candidatos adotaram agora os sistemas dos Estados mem-
bros como modelos e se aproximam, na sua reforma, de sistemas menos verticalmente
integrados, em sintonia com os elementos básicos dos sistemas de saúde da UE. Isto
implica na criação de sistemas de regulamentação e de uma forte capacidade institucio-
nal, ainda não adequadamente desenvolvida na maioria dos países candidatos.

As reformas dos cuidados de saúde visam também a aumentar a eficácia dos siste-
mas, o que não é fácil num ambiente econômico difícil. A introdução indiscriminada de
novas tecnologias pode trazer dificuldades adicionais e pode substituir, de forma incorre-
ta, os atuais tratamentos, mais baratos e mais eficazes. Os Países candidatos, tal como
os Estados membros da UE, devem enfrentar o desafio da introdução de tratamentos e
procedimentos inovadores e eficazes e controlar e limitar a prestação e a aplicação de
tratamentos e procedimentos ineficazes, ou menos eficazes, especialmente se consumi-
rem recursos que poderiam ser consagrados ao financiamento de tratamentos eficazes.

Habitualmente os Países candidatos concebem a descentralização como um aumento
da eficácia e da capacidade de resposta, mas não necessariamente da eficiência, mediante
uma melhor adaptação dos serviços às necessidades locais. Todavia, os governos e/ou as
instituições locais ainda não têm a experiência nem as aptidões suficientes para tratar
da crescente complexidade do setor dos cuidados de saúde.

Apesar de ter diminuído em muitos Países candidatos, o número de leitos nos hospi-
tais bem como a duração média das hospitalizações, estando alguns abaixo da média da
UE, a capacidade excessiva do sistema de saúde ainda não foi adequadamente abordado
em todos os países candidatos.

O número de médicos empregados no setor da saúde é superior ao da UE em quase
todos os países candidatos. Habitualmente, os médicos não têm a motivação adequada,
uma vez que geralmente são mal pagos e vítimas de subemprego2 .  A prática da saúde
pública restringia-se, no passado, aos profissionais da medicina. Os conceitos modernos
de saúde pública, incluindo o trabalho multidisciplinar, ainda não foram plenamente inte-
grados na elaboração de políticas da saúde nos Países candidatos.

A maioria dos países candidatos conserva, com recursos cada vez mais escassos,
redes de vigilância epidemiológica estabelecidas no passado, que tinham pessoal a mais,
mal pago e insuficientemente equipada. Uma vez que a maioria dos países candidatos se

2 Têm freqüentemente uma especialização excessiva, possuem uma formação estritamente clínica, faltando-lhes
conhecimentos mais vastos no domínio da gestão da saúde, incluindo a contenção de despesas nos sistemas de saúde
modernos. Embora as organizações de médicos (ordens dos médicos, seções de médicos) tenham desempenhado um
papel fundamental na evolução do setor dos cuidados de saúde nos Estados membros da União Européia, os seus
homólogos nos países candidatos ainda não concretizaram todas as suas potencialidades.
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orienta para sistemas de saúde baseados em seguros, há o risco de a função de vigilân-
cia epidemiológica ser abandonada ou de, se conservada, funcionar com menos recursos
e ser gerida por instituições sem relação direta com o restante setor da saúde.

Embora antigamente todos os países candidatos possuíssem sistemas de notificação
obrigatória para várias doenças transmissíveis, em muitos dos sistemas, algumas práti-
cas podem não ser compatíveis com garantias de confidencialidade cada vez mais rigoro-
sas. Além disso, as atuais transformações organizacionais dos serviços de cuidados de
saúde irão provavelmente afetar a comparabilidade interna dos dados Os dados epidemi-
ológicos disponíveis são freqüentemente obsoletos e pouco fiáveis. Os países candidatos
estão, na sua maioria, envidando esforços para melhorar os respectivos sistemas de infor-
mação, embora ainda careçam de um sistema de vigilância da saúde sólido.

O processo da reforma dos cuidados de saúde nos países candidatos é apoiado por um
importante número de programas de cooperação da Comissão Européia, de organizações
internacionais, de Estados membros e de outros países3.   Estas atividades abrangem as
reformas do setor da saúde – formulação das políticas de saúde, financiamento da saúde,
prestação de cuidados de saúde, desenvolvimento de recursos humanos, o setor far-
macêutico, a saúde pública, etc. A cooperação bilateral dos Estados membros tem tido
um âmbito e uma duração limitados, embora incidindo sobre problemas concretos4 .

O estatuto social e financeiro dos profissionais da saúde e o nível de incentivos são
ainda baixos quando comparados com os da UE, o que traz conseqüências negativas para
a sua motivação. A situação pode levar a que os profissionais que conheçam línguas dos
Estados membros da UE sejam fortemente incentivados a migrar. Esta situação poderá
conduzir a uma oferta excessiva nos Estados membros e à escassez de profissionais,
provavelmente os mais qualificados, nos países candidatos.

 4. Cooperação regional

A União Européia tem valorizado o apoio à cooperação regional graças à sua experiên-
cia prévia na integração regional (Steiman, R, Machado, L. O., 1996). Na Saúde, é im-
portante assinalar que os desafios em matéria de saúde são freqüentemente desafios
transfronteiras, enfatizando a necessidade do reforço ao processo de integração ou de

3 Foi recentemente criada uma base de dados limitada e provisória sobre cooperação (e assistência) técnica com os
países candidatos, a partir de um inquérito da Comissão dirigido aos Estados membros, às agências internacionais,
a certos países terceiros, às ONG e a partir dos próprios programas da Comissão.

4 Por exemplo, a Alemanha centrou-se no financiamento da saúde, os Países Baixos na saúde mental e a Finlândia
preparou alguns países para a participação nos programas de saúde pública da UE. Alguns Estados membros
desenvolveram atividades em quase todos os Países candidatos, outros se dedicaram a certos países, por exemplo,
a Hungria, a Polônia e a República Checa e outros ainda a regiões específicas.
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cooperação regional. O apoio da União deveria centrar-se na reforma do setor da saúde,
nos inquéritos demográficos, no controle epidemiológico, nas questões ligadas à produ-
ção, nas aquisições e na regulamentação dos medicamentos, assim como no apoio à
investigação e ao desenvolvimento, na educação, etc, ainda que sem descuidar dos as-
pectos mais gerais das reformas.

As ações previstas neste domínio prioritário são: o desenvolvimento de diversas par-
cerias, o apoio à aquisição de conhecimentos e a difusão das melhores práticas, um
apoio para analisar a capacidade das instituições regionais, assim como a tomada em
consideração, nos acordos de parcerias econômicas regionais, da necessidade de melho-
rar a saúde.

É essencial melhorar a coordenação, a complementaridade e a sinergia em todos os
níveis entre as políticas e as atividades da União Européia e as dos Estados membros.
Importa identificar medidas concretas para melhorar a coerência e reforçar a coordena-
ção operacional entre sistemas de saúde. Para este efeito, a Comissão considera que o seu
papel na coordenação das políticas da União Européia nesse domínio deve ser reforçado.

4.1 Experiências européias de acesso a serviços de saúde transfronteiras

Na Europa, a norma comunitária 1408/71 (Artigo 22) especifica as condições nas
quais a autorização para o acesso a cuidados médicos além fronteiros não pode ser
recusada “quando o tratamento em questão é parte dos serviços de saúde previstos na
legislação do estado Membro de residência de um indivíduo e quando tais serviços não
estão disponíveis em tempo hábil, considerando o estado de saúde e o curso provável da
doença”. Entretanto, na prática os critérios que governam na EU a prévia autorização
para o acesso a cuidados médicos fora do país foi sempre deixado à decisão dos Estados
membros.

Recentemente, alguns pacientes recorreram às cortes européias para legislar sobre a
questão do acesso comunitário à saúde, criando jurisprudência sobre a livre mobilidade
dos pacientes no território da União. Embora seja este o tema central em debate na
União Européia sobre os sistemas de saúde, para nossas finalidades, esta é uma condi-
ção muito peculiar ao caso europeu.  Assim sendo, parece mais relevante, na perspectiva
do SIS-MERCOSUL, a consideração das experiências de cooperação para acesso trans-
fronteiras em curso em vários países europeus.

4.1.1 Experiências em facilitação do acesso a serviços de saúde transfronteiras:
iniciativas bilaterais de cooperação entre estados membros

Alguns estados europeus vêm, de longa data, estabelecendo acordos com seus vizi-
nhos no sentido de garantir acesso a tratamento hospitalar mais adequado para seus
cidadãos, em particular para os habitantes de regiões onde existe insuficiente provisão
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de serviços. Por exemplo, desde março de 1978, os holandeses residentes em certas
regiões do sudoeste do país e que dispõem de seguro social podem receber cuidados
médicos reembolsados pelo estado em dois hospitais da Bélgica em Gent e em Bruges. O
princípio da territorialidade dos direitos a benefícios tem sido relevado em função das
limitações da infra-estrutura de serviços de saúde.

Esta é também uma situação bastante freqüente em Luxemburgo, em função das
limitações de sua infra-estrutura de saúde, cuja expansão não se justifica, dada sua
pequena população. Para simplificar procedimentos administrativos para o reembolso
dos custos, Luxemburgo estabeleceu acordos com estabelecimentos médicos e hospitala-
res na vizinhança, para o tratamento de pacientes de seu país.

Existe também um acordo bilateral entre a Irlanda e a Inglaterra para o reembolso de
despesas médicas e a Alemanha recentemente concluiu um acordo com a Noruega para
atender pacientes noruegueses. Finalmente, destacam-se os acordos entre diferentes
estados membros no sentido de reconhecer e dar operabilidade recíproca a cartões de
saúde nacionais.

4.1.2 Os Projetos Interreg
A partir de 1990, a Comissão Européia lançou uma iniciativa especial, o Programa

Interreg para promover o desenvolvimento econômico das regiões de fronteira, que ocu-
pam 50% do território da Comunidade e 10% da população da UE. Está previsto o apoio
financeiro à iniciativas que promovam a cooperação em Saúde, particularmente no que
se refere à partilha de recursos humanos, hospitais, serviços e equipamentos de saúde
transfronteiras (Coheur A, 2001).

Esta iniciativa promoveu o desenvolvimento de muitos projetos de cooperação trans-
fronteiras no campo da Saúde, alguns ainda sem avaliação formal. A primeira experiên-
cia prática ocorreu em 1992 entre Hainaut na Bélgica e Nord-Pas-de-Calais, a partir de
reuniões para conhecer o sistema de saúde transfronteiras e suas regras de acesso. Muitos
projetos se seguiram, na base da capacidade disponível de serviços. Por exemplo, os
pacientes de HIV belgas foram tratados em clínica francesa especializada, enquanto pa-
cientes franceses recebiam tratamento de hemodiálise na Bélgica. A etapa final deste
projeto foi a criação de um observatório transfronteiras com o objetivo de reorganizar a
atenção a saúde em bases regionais, com base nas necessidades da população da região.

O projeto Euregio5  Meuse-Rhine (EUREGIO, 2003) foi estabelecido para promover a
cooperação entre os sistemas de seguro e hospitais em Liege, Genk, (Bélgica) Aachen
(Alemanha) e Maastricht (Holanda) nas regiões da fronteira entre os três países. Nesta
região experimental, foram atenuados os procedimentos burocráticos e os entraves à

5 Existem hoje projetos Euregio entre Alemanha, Bélgica, Holanda, França, países nórdicos e algumas fronteiras do
Leste Europeu, todos de ampla cooperação e partilha de serviços e recursos.
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mobilidade, e todos se qualificavam para a atenção básica no serviço de sua escolha. O
estudo relativo a este projeto incluiu uma análise dos fatores determinantes dos fluxos
de pacientes transfronteiras. Numa extensão deste projeto, o fundo central de seguro
holandês estabeleceu contratos formais com provedores na Alemanha e na Bélgica.

O projeto Euregio Rhine-Waal, localizado na fronteira leste entre Holanda e Alema-
nha, permite que os pacientes residentes e segurados na Alemanha possam acessar as
especialidades no Hospital Universitário de Nijmegen, na Holanda, reduzindo significa-
tivamente o tempo de viagem para acesso a serviços similares na Alemanha O Euregio
Scheldemond está situado na fronteira entre a Holanda e a Bélgica na região de Flandres e
seu objetivo é o de assegurar o acesso ao sistema de saúde a trabalhadores na fronteira,
bem com a suas famílias. A informação sobre tais serviços está sendo disponibilizada para
homens de negócios e trabalhadores da região pelas seguradoras usando sistemas on line.

4.1.3 Ensinamentos dos projetos Euregio
Em geral, até agora, o impacto econômico destes acordos tem sido pequeno, assim

como o fluxo de pacientes que demandam cuidados médicos transfronteiras. Os pacien-
tes tendem a preferir locais conhecidos e testados, em seu próprio idioma, exceto quan-
do os serviços não existem ou dependem de longas esperas. Os fatores que impelem os
pacientes transfronteiras envolvem tecnologias avançadas como cardiologia, traumato-
logia, emergência, neonatologia, diálise e radioterapia.

Os projetos que requerem a implementação de acordos bilaterais, chamam a atenção
para a importância de organização dos provedores e financiadores, crescentemente en-
volvem cidadãos através de Fóruns e observatórios de saúde, acesso à informação e sua
divulgação, treinamento dos provedores, e desenvolvimento de sistemas on line entre
países.

Os projetos demonstram importantes barreiras à extensão desta cooperação entre
sistemas de saúde, quando eles são essencialmente distintos Para avançar, seria neces-
sário dispor de:

• garantia de qualidade, padrões e protocolos clínicos, acreditação de profissionais,
em padrões semelhantes, acreditação de instituições;

• outros aspectos não clínicos da qualidade, tais como a garantia sobre uso e mani-
pulação dos equipamentos;

• sistemas de informação para pacientes e sistemas para os quais são referidos
(médicos e serviços);

• consistência dos procedimentos de contratação e reembolso;
• legalidade das transações entre fronteiras; e
• uso de sistemas e infra-estrutura de informações compatíveis.
Capitaneado pela Holanda, a União desenvolveu um projeto mais ambicioso, envol-

vendo todos os Estados membros. Os seguintes objetivos foram alcançados:
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• networking de especialistas e de estruturas de saúde da União no campo da Medi-
cina de Emergência (via site na Internet) para estimular e apoiar a cooperação em
caso de catástrofes e acidentes de grandes dimensões (pontos de contato, dispo-
nibilidade de acordos bilaterais e transfronteiras);

• definições de metodologia para avaliar desempenho, qualidade, etc.;
• definição de programa comum de treinamento no campo da emergência;
• estabelecimento de parâmetros para a implementação prática de apoio psicosocial

para socorristas e vítimas assim como para familiares e outros presentes no local
do acidente; e

• estabelecimento de um plano de ação para ações futuras neste campo.

Deve-se também levar em conta que policy papers, normas para publicação e disse-
minação de informações deverão ser desenvolvidos no campo da assistência transfron-
teiras, nos seguintes temas:

• nomenclatura comum;
• restrições legais a intercâmbios de pessoal e equipamento;
• comunicação;
• necessidades de treinamento; e
• rotinas, sistemas de registro e informação.

  5. Conclusões e recomendações da experiência da União Européia

A análise dos processos de cooperação no campo da Saúde na União Européia mostra
que a Saúde é uma área onde a Comunidade desempenha importante papel. Mas, ao
mesmo tempo, os sistemas de saúde constituem parte importante das economias nacio-
nais, dado que representam de 5% a 10% do PIB dos países. Por esta razão, os Estados da
UE argumentam que a política de saúde comunitária deve ser definida de forma relativa-
mente estreita. Em particular, se opõem á idéia de que a política comunitária de saúde
possa abranger os temas referentes aos sistemas de saúde e serviços de saúde. Assim,
enfatizam o artigo referente à Saúde Pública (número 152) do Tratado, assim como o
princípio da subsidiariedade para delimitar os papéis respectivos, bem como os níveis
decisórios.

Isto de algum modo responde ao crescente peso da política de saúde comunitária na
Agenda da UE e ao alargamento do escopo de temas do Tratado. Note-se que atualmente
existe um Comissário da União responsável por políticas de saúde e do consumidor, e
uma Direção Geral, ao mesmo tempo em que estão mantidas em outras Comissões as
dimensões e interfaces com a Saúde.

O desenvolvimento de uma política mais ampla e pró-ativa para a Saúde no campo da
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União Européia em sua definição atual ou ampliada faz parte da agenda de prioridades da
região. Até que isso aconteça, entretanto, as medidas comunitárias com impacto na
Saúde continuarão a ser amplamente influenciadas e dominadas por considerações eco-
nômicas e não pelo interesse maior da política de saúde;

Os governos nacionais foram lentos no reconhecimento do impacto da UE sobre a política
de saúde. Tal impacto é conseqüência inevitável da integração e continuará, portanto a
crescer em importância. Sua ênfase local variará, entretanto com características organiza-
cionais dos sistemas de saúde e a posição geográfica dos países.

Ao montar seu marco regulatório para intervir em cada um dos sistemas, a Comuni-
dade negligenciou o efeito combinado dos vários sistemas nacionais. Assim, problemas
no âmbito nacional existem, e a falta de consenso e/ou o desinteresse dos países tem
provocado crescentemente a ação da Corte Européia de Justiça não só para interpretar o
Tratado, mas também formulando a política comunitária de Saúde.

 6. Outras fronteiras: o caso do NAFTA

Muito menos elaborada e pactuada é a situação das fronteiras das Américas, na área
de atuação do NAFTA. O North American Free Trade Agreement (NAFTA) integra as eco-
nomias do Canadá, México, (Brandon, J., 1996) e Estados Unidos, na perspectiva de
equilibrar o fluxo de serviços, produtos e população através de forças que ao longo do
tempo gerariam empregos e prosperidade. A perspectiva imediata, entretanto, é de que
a industrialização provocará um impacto populacional que acrescentará mais pressão à
já limitada oferta de serviços de saúde na fronteira, assim como alterará a natureza da
demanda.

A ameaça mais forte sobre a saúde pública nas fronteiras é a disseminação de doen-
ças infecciosas. Entretanto, na integração entre fronteiras, os recursos per capita de-
crescerão, por acúmulo populacional, sugerindo a necessidade de novo plano sanitário
nas novas circunstâncias.

Neste contexto as ações de prevenção e promoção da saúde tornam-se essenciais,
uma vez que podem se refletir na diminuição dos custos de atenção a saúde associada à
manifestação das doenças (Gray, C, 1996).

A necessidade de atenção à saúde eficiente, efetiva e coordenada na região é evidente.
Os residentes de San Diego a Brownsville sofrem de agravos de saúde, há muito erradica-
dos em outras partes do país, tais como tuberculose e cólera.  Entretanto, a extrema
desigualdade entre os países, regiões e sistemas de saúde do NAFTA reduz a integração
dos sistemas de saúde na fronteira a ações de vigilância epidemiológica e sanitária e a
uma disputa por preços de medicamentos. De fato, longe do FDA, México e Canadá
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oferecem medicamentos a custos mais baixos que os Estados Unidos, caracterizando-se
a fronteira como uma área de intenso contrabando de medicamentos.

Entre 2002 e 2003, foram assinados vários acordos entre U.S. e Canadá, ampliando a
colaboração entre o Health Canadá e o US Food and Drug Administration – FDA.

Esses acordos reforçam os entendimentos entre os dois países, e constroem um es-
forço regulatório comum sobre a segurança de produtos terapêuticos existentes, novas
drogas e pesquisas sobre medicamentos, ampliando o acesso do Canadá a novas e impor-
tantes terapias desenvolvidas nos EUA. Ao mesmo tempo, para consumidores canaden-
ses, ficará resguardada a segurança, a eficácia e a qualidade deste mercado.

A criação em 2003 da North American-Pharmotherapeutic Consultants Association agre-
gará médicos e farmacêuticos do Canadá, EUA e México com o objetivo comum de influen-
ciar positivamente a política pública de manipulação de medicamentos, assim como seu
acesso e custo, garantindo também a qualidade dos produtos vendidos pelo Correio.

Nesta, oportunidade, foi formada a IMPAC, The Internet and Mail-order Pharmacy
Accreditation Commission, que operará como entidade separada, autorizada pela Asso-
ciação. O novo esforço de acreditação trará benefícios para os consumidores dos três
países, ajudando a discriminar entre produtores de acordo com sua adesão (ou não) a
este sistema, abrindo também as portas dos mercados para os produtores que se subme-
tam ao padrão regulatório estabelecido.

Na fronteira EUA Canadá, verificam-se também ações de reciprocidade, em relação à
compra de exames nos EUA para a clientela do sistema público de saúde canadense. As
ações se organizam em torno a procedimentos de maior custo, complexidade e conteúdo
tecnológico, destacando-se também a grande movimentação de profissionais de saúde
do Canadá para os EUA, atraídos pelas oportunidades de mercado da medicina privada.
Em franco contraste com a União Européia, a extrema dessemelhança entre os sistemas
de saúde dificulta tanto a mobilidade dos cidadãos como a possibilidade de implementar
ações pactuadas no campo da Saúde, neutralizando, em grande medida, o potencial de
cooperação e de integração entre os serviços nas regiões de fronteira.

  7. Benefícios prováveis e dificuldades esperadas na conformação
do SIS-MERCOSUL, à luz da experiência internacional analisada

Muitos são os resultados da pesquisa comparada que podem ser ao menos analisados,
com vistas a sua implantação na organização dos sistemas de Saúde do MERCOSUL e
demais fronteiras brasileiras. Caberia em primeiro lugar estabelecer as principais dife-
renças da experiência local, relativamente à experiência internacional.
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As diferenças mais marcantes referem-se ao padrão de financiamento e a concepção
publica do sistema de saúde brasileiro relativamente aos demais países do MERCOSUL, o
que coloca desde logo diferenças significativas no padrão de remuneração de serviços, e
ao estabelecimento de relações financeiras de reciprocidade, caso estas venham a se
intensificar.

O sistema brasileiro de Saúde é de natureza pública financiado por impostos e contri-
buições. Os recursos remuneram ações e serviços de saúde nos três níveis de governo,
destacando ainda a política de medicamentos brasileira, que fornece a população atendi-
da de forma gratuita os medicamentos da farmácia básica, além de medicamentos gené-
ricos para o tratamento de HIV e tuberculose, entre outros.

Os demais sistemas nacionais se organizam essencialmente em seguros privados, e
ações financiadas pelo setor público, de escopo muito limitado.

Assim, parece claro que deve haver uma separação entre princípios da harmonização
dos sistemas de saúde no MERCOSUL e a operação concreta de projetos transfronteiras.
Passaremos, a partir de agora, a operar segundo estes dois níveis, para nossa argumen-
tação final neste trabalho.

É preciso, entretanto, destacar que a radicalização das ações positivas transfrontei-
ras constitui um processo em si mesmo, e não uma etapa da plena harmonização dos
sistemas de saúde do MERCOSUL.

Tanto é possível desenvolver ações de curto prazo relativas à harmonização dos sistemas
de saúde do MERCOSUL como organizar o financiamento e a provisão de ações de saúde
transfronteiras nas áreas predispostas a esta cooperação de forma imediata, como re-
produzí-las em outras regiões de fronteira, de forma bilateral ou trilateral, em regiões
delimitadas como espaços de convergência e intercessão de ações.

7.1 Harmonização no MERCOSUL.

A U.E. nos oferece uma referência comum e bastante abrangente, em parte já apro-
priada pelos acordos em curso no MERCOSUL, sobre grandes temas da Saúde a serem
abordados.

Desde logo, é possível destacar um campo comum das ações regionais, (MERCOSUL,
SGT11, 2000 a 2003) que independem das diferenças de concepção e de padrão de finan-
ciamento entre os sistemas de saúde da região, e que poderia constituir um ponto de
partida para a organização do sistema de saúde integrado no MERCOSUL.

Desde logo, devem ser registrados os avanços concretos do processo de harmoniza-
ção nos campos da vigilância epidemiológica e sanitária.

Neste sentido, destaca-se o cuidado comum aos jovens e crianças, com ênfase no
apoio as ações de prevenção focadas em HIV/AIDS e nas infecções sexualmente trans-
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missíveis, na tuberculose, e nas doenças de resistência a antibióticos, além das ações
relativas ao controle de malária, hanseníase, febre amarela, cólera e lechmaniose. Este
campo da prevenção independe da natureza pública ou privada dos sistemas de saúde e
de suas gradações de financiamento, sendo de responsabilidade estatal em todos os
países do MERCOSUL. Por esta razão, o conjunto destas ações constitui um denominador
comum de políticas que poderá e deverá ser ampliado a curto prazo através da coopera-
ção bilateral ou multilateral entre os países da área.

Da mesma forma, há um conjunto de doenças não transmissíveis que podem também
mobilizar a ação coletiva ao nível do MERCOSUL, no campo dos determinantes das doen-
ças cardiovasculares, uso excessivo de álcool e o fumo. O conjunto de ações preventivas
no campo dos serviços sociais e de saúde deve ser reforçado, inclusive com campanhas
comuns, incluindo ações contra o uso ilícito de drogas.

A colaboração intersetorial poderia ser fomentada em nível supranacional, por exem-
plo, entre sistemas de saúde, assistência social, educação, setor privado e ONGs, desta-
cando-se que já existe um conjunto significativo de ações empresariais e do terceiro
setor em nível supranacional no campo da Saúde.

Outras ações relevantes devem ser desenvolvidas no nível da cooperação das ações
de vigilância sanitária no nível das doenças transmissíveis e não transmissíveis e de
seus determinantes, assim como das campanhas de informação e educação.

Programas comuns de treinamento e capacitação em Saúde Pública e Assistência So-
cial, já realizados de modo informal deveriam ser fomentados, criando as bases para a
futura integração de um escopo maior de ações de saúde.

Poderiam ser desenvolvidos projetos piloto sobre educação em saúde para os jovens,
pensados de forma integrada e deveria ser constituído um Observatório sobre Reorienta-
ção das Políticas de Proteção Social, Sistemas de Saúde e Ações Transfronteiras. Isto
ajudaria a elevar o status destas questões na agenda do MERCOSUL e também em cada
um dos países.

Ainda a respeito, levando-se em conta a diversidade dos modelos de oferta de servi-
ços e a heterogeneidade das práticas terapêuticas na região, é possível selecionar as
boas praticas que deveriam integrar a temática de um Observatório de Saúde, contribu-
indo assim para a governança em Saúde na região.

 Para tanto, é preciso assegurar uma troca eficiente de informação, incluindo o uso
de bancos de dados relevantes para a temática das políticas e ações no campo da Saúde.

Finalmente, no campo institucional, cumpre sensibilizar as autoridades e futuramente a
Justiça Comunitária para questões de arbitragem no campo da demanda por reciprocidade
que certamente virá, a exemplo da União Européia, por parte dos pacientes, em algum
ponto no futuro. A constituição de Centros de Referência de Especialidades no âmbito do
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MERCOSUL, embora projete um horizonte temporal mais longo, no âmbito da harmoniza-
ção do MERCOSUL, certamente se imporá, uma vez que a livre circulação entre cidadãos
dos países membro se torne uma realidade.

A importância da questão dos medicamentos nas relações de Saúde no NAFTA chama
atenção para um ponto sensível nas relações do MERCOSUL. De um modo geral, a norma-
tização dos produtos e mercadorias, tais como alimentos, produtos de beleza e de limpe-
za, assim como medicamentos, já constitui um espaço bastante avançado de harmoniza-
ção no âmbito dos grupos de trabalho do MERCOSUL. A consideração dos medicamentos
em seu aspecto de política pública, entretanto, requer outras estratégias de intervenção
que transcendem o espaço vitorioso da normatização dos fluxos comerciais entre países.

Dado que o Brasil tem a melhor (senão única) política de medicamentos para HIV/AIDS
da região, além de produzir e distribuir, no âmbito das ações públicas, todos os medica-
mentos contra a tuberculose, é de se prever que este será um tema relevante da política
de saúde da região, e um possível foco de pressão a ser exercida pelos demais países da
área sobre o sistema de saúde brasileiro. Destaca-se que estas são doenças transmissí-
veis, que obrigarão o Brasil, em cenário de ampliação de fronteiras, a um posicionamen-
to claro de reafirmação de sua política, sob pena de comprometer os significativos avan-
ços já concretizados no país. Tais avanços deveriam constituir um marco de referência
para o futuro desenvolvimento de ações coordenadas, em nível regional (OPAS, 2003).

Mesmo no campo da atenção primária, onde pacientes já buscam os serviços da rede
de saúde brasileira nas cidades de fronteira, é preciso levar em conta que parte da
demanda por assistência a saúde associa-se também à busca de vacinas e de medica-
mentos gratuitos, que constam da Farmácia Básica local.

Em termos do financiamento, as ações supranacionais relativas à prevenção e tam-
bém aos medicamentos de alto custo e de administração supervisionada deveriam ser
objeto de um acordo financeiro separado, dissociado das ações correntes da política de
Saúde, no campo do Acordo do MERCOSUL, com aportes de recursos dos paises e também
com doações internacionais, tais como existem hoje na África. O resultante seria o
estabelecimento de um Fundo Financeiro de natureza supranacional, financiado com im-
postos, contribuições e doações internacionais, que garantisse a produção e distribuição
de medicamentos essenciais, nos campos supra mencionados.

7.2 O SIS e as ações da Saúde transfronteiras.

Um segundo ponto relevante seria o da reorganização ou adaptação de nosso sistema
de saúde às pressões observadas na fronteira (Villar, T. C Sc et allii, 2001). Embora, no
Brasil, o peso demográfico e espacial desta fronteira não seja correspondente a seu equi-
valente europeu, este é, sem dúvida um tema relevante para o país e seus vizinhos, no
MERCOSUL e fora dele, e que tem uma condução paralela ao processo de harmonização.
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Há que separar as ações para pacientes brasileiros a serem realizados fora do país e
as ações de saúde para pacientes de outras nacionalidades a serem realizadas no Brasil.
Para os brasileiros, o acesso a outros serviços e sua regulação não envolve mudanças ou
pressões sobre o financiamento. Bastaria, como na área dos projetos Euregio credenciar
alguns serviços além fronteiros, que operariam segundo a tabela do SUS e para eles
encaminhar nossos pacientes, regulando o acesso em torno a questões geográficas e de
distribuição espacial das redes de serviço. A recíproca, entretanto não é verdadeira, uma
vez que, nos demais países do MERCOSUL, só os segurados por planos de saúde ou em
esquemas contributivos diretos poderiam ter direito a reembolso, nos padrões atuais de
funcionamento de seus diversos serviços de saúde. Assim poucos pacientes poderiam
utilizar-se da infra-estrutura de serviços de saúde no Brasil e obter ressarcimento de
seus gastos fora das respectivas fronteiras, sem uma ação estatal voltada para diluir a
separação entre financiamento público e privado, nestas circunstâncias.

Note-se que, na Europa, os projetos Euregio operam em geral em áreas onde o siste-
ma de saúde é publico, mas baseado em contribuições diretas, que demarcam de alguma
maneira, o espaço do direito social. É assim na Alemanha e na Holanda. Ou seja, não há
mecanismo automático de reconhecimento desta possível reciprocidade, a não ser no
campo do judiciário, da interpretação do escopo dos direitos comunitários, ou onde o
custo alternativo da montagem de uma infra-estrutura de serviços é mais oneroso.

Assim, seria preciso alocar algum recurso, inicialmente brasileiro, e também do seg-
mento “contributivo” dos demais países, que se incorporariam às transferências fundo a
fundo do SUS e a PPI, de modo a formalizar esta demanda, hoje já exercida por pacientes
de outras nacionalidades no Brasil, como por brasileiros em outros sistemas de saúde,
nas cidades de fronteira.

A experiência internacional revela também que parte desta demanda concentra-se
nos serviços mais onerosos e de maior complexidade, como as cardiopatias graves, o
câncer, as hemodiálises, os transplantes. Poder-se ia, à semelhança do Chile, operar um
adicional contributivo a um fundo denominado Fondo Catastrófico, que atua nesta faixa de
serviços. A contribuição brasileira seria de natureza fiscal e incluída na PPI como hoje, e
sua dimensão dependeria de quanto o país decide subsidiar seus vizinhos e parceiros.

O ponto de partida seria a territorialização desta demanda comunitária no MERCOSUL,
com hierarquização de serviços e eventualmente menor restrição à generalização da
atenção primária. Caso o PPI passasse a incorporar novos fatores e valores, quer originá-
rios de aportes dos planos de saúde, dos governos ou de um Fondo Catastrofico para as
fronteiras, os pacientes transfronteiriços poderiam ser referidos a outros níveis de aten-
ção, e, em cada região de fronteira, pactuadas as ações entre países envolvidos. Além
da questão do financiamento e da regulação pelo SUS segundo suas normas operacionais
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(dado que nos demais países não há propriamente um sistema de igual abrangência)
outros elementos seriam requeridos para a montagem do novo sistema.

Entre outros, seria essencial a acreditação de instituições e profissionais, estabeleci-
mento de padrões e protocolos clínicos, além da conformação de outros aspectos não
clínicos da qualidade, tais como a garantia sobre uso e manipulação dos equipamentos,
disponibilidade e compatibilidade de sistemas de informação, tanto  para pacientes como
entre os sistemas para os quais são referidos (médicos e serviços). Entre os requisitos,
estaria incluída a consistência dos procedimentos de contratação e reembolso e na lega-
lidade das transações entre fronteiras.

Não menos importante seria a formalização de um acordo sobre definições de meto-
dologia para avaliar desempenho e qualidade. Finalmente, caberia fomentar o networking
de especialistas e de estruturas de saúde da União no campo da Medicina de Emergência
(via site na Internet) para estimular e apoiar a cooperação em caso de catástrofes e
acidentes de grandes dimensões (pontos de contato, disponibilidade de acordos bilaterais
e transfronteiras).

O arcabouço legal seria constituído de acordos bilaterais, através da constituição das
regiões supranacionais de saúde.

7.2.1 Os municípios SIS - MERCOSUL

A mera observação dos acordos bilaterais em curso, que se expressa, por exemplo, no
âmbito da empresas Itaipu Binacional como em acordos entre cidades de fronteira entre
Brasil e Uruguai demonstra a existência de uma predisposição à pactuação entre países
que até mesmo precede o avanço e a generalização do processo de harmonização. De
outra parte, a formalização de ações já em curso no sistema de saúde brasileiro e que
incluem cidadãos de regiões de fronteira, brasileiros ou não, que transcendem as consi-
derações formais de residência certamente viria a contribuir para a melhor gestão do
sistema de saúde nas áreas transfronteiriças, onde é mais tênue a demarcação da clien-
tela própria do SUS.

Com base nesta constatação e nos avanços destacados no campo informal, no âmbito
dos programas de vacinação, da atenção primária ou mesmo nos demais níveis de com-
plexidade, o reconhecimento e valorização destas ações espontâneas correspondem a
uma necessidade imediata de regulação da demanda e do financiamento das ações a ela
correspondentes, no campo da vigilância epidemiológica e sanitária, e da assistência.

A proposta concreta desenvolvida em contraponto à experiência de ações integradas de
saúde nas fronteiras européias e que considera, entretanto, as assimetrias entre os siste-
mas de saúde do Brasil e dos demais países do MERCOSUL seria a de criar uma categoria de
gestão, a dos municípios SIS-MERCOSUL, na qual seriam habilitados, por adesão, os muni-
cípios de fronteira brasileiros, que se dispusessem a operar em âmbito transfronteiriço.
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Esta condição de gestão, inicialmente no âmbito das ações do SUS poderia ser poste-
riormente generalizada para os demais países, nos territórios de fronteira, e também,
no Brasil, para as fronteiras não MERCOSUL.

Os municípios habilitados na condição de municípios SIS-MERCOSUL, receberiam cré-
dito suplementar fundo a fundo e também teriam que planejar suas ações transfrontei-
ras no espaço do PDI e do PDR, juntamente com as ações dos demais municípios.

Faria parte da condição de habilitação para gestão SIS-MERCOSUL:
• a capacitação de profissionais de Saúde para operar em âmbito transfronteiriço;
• a harmonização dos calendários de vacinação transfronteiras;
• a acreditação dos serviços e dos profissionais;
• a adaptação dos sistemas de informação, dentro da estrutura dos sistemas de

informação do SUS; e
• a definição da referência e da contra-referência.

A habilitação SIS-MERCOSUL poderia ocorrer no campo da gestão plena da atenção
básica e também no campo da gestão plena do sistema, para municípios previamente
habilitados nesta condição.

Neste caso, o PDI e o PDR deveriam refletir os novos fluxos de ações, e estabelecidos
recursos adicionais para adaptar a oferta a este padrão ampliado de demanda.

A possibilidade de comprar serviços financiados pelo SUS e remunerados segundo sua
tabela de remuneração de procedimentos em território transfronteiras do MERCOSUL
deveria ser observada.

As ações dos municípios do SIS-MERCOSUL deveriam integrar os Observatórios de
Fronteira, e nestas regiões deveriam ser desenvolvidos os primeiros Centros de Referên-
cia do MERCOSUL, tanto no campo das especialidades médicas, como no campo do ensi-
no dos profissionais de saúde.
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 1. Introdução

Esta reflexão, que compõe um trabalho de maior extensão (Castro, Ferla & Pelegrini,
2004) busca sistematizar, a partir da ótica da economia da saúde, contribuições para o
desenho de estratégias de integração dos sistemas de saúde nas fronteiras dos países do
MERCOSUL (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai). No trabalho anterior buscou-se cons-
tituir um marco de aproximação geral através da revisão de alguns conceitos atualmente
em uso no âmbito da economia da saúde, da revisão de referências sobre fontes e sobre
modelos de financiamento da saúde, da revisão e análise de dados secundários relativos
à organização e ao funcionamento dos sistemas de saúde dos quatro países e da revisão
de aspectos relativos à gestão do financiamento e da integração entre os sistemas de
saúde dos países da União Européia. Com base nessas análises e considerando os pontos
mais relevantes identificados, sugerimos o desenho de alguns eixos de aprofundamento
da integração entre os países.
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Nesta reflexão, recortada da anterior, buscar-se-á contemplar um aprofundamento
solicitado à consultoria pelos contratantes, qual seja o de destacar contribuições consi-
deradas relevantes para uma racionalização de recursos e integração/otimização de flu-
xos entre municípios de fronteira, em particular daqueles onde sabidamente há maior
circulação de cidadãos em atendimentos interfronteiras, com vistas a subsidiar a confi-
guração desse processo de integração.

É importante destacar que as reflexões apresentadas buscam tão somente explicitar
aspectos que devem ser considerados para a construção de uma estratégia de integra-
ção, à luz das formulações e das questões mais relevantes apontadas pela economia da
saúde, e que estas serão feitas desde um marco mais geral de integração sistêmica
entre os países. Essa ressalva é fundamental, já que, em um marco onde o foco estives-
se centrado exclusivamente na regulação do fluxo entre os países, tomada pelo vértice
mais visível que é o fluxo assistencial entre os municípios fronteiriços, a reflexão estaria
centrada em formulações para a pactuação de mecanismos operacionais de controle dos
fluxos e de ressarcimento dos procedimentos realizados. No momento atual, as diretri-
zes emanadas dos governos dos quatro países acenam para uma integração mais sistê-
mica1 , pautada em valores em que a solidariedade entre os povos e entre os governos
tem um destaque constitutivo do próprio processo de integração.

Para dar corpo a esse recorte da reflexão anterior, sem perder o contexto em que aquela
foi construída, procedeu-se à preparação de uma síntese das principais questões apresentadas
e seu aprofundamento, num cenário onde se toma como uma estratégia de integração entre
os sistemas de saúde dos quatro países, a racionalização/otimização dos recursos existentes.

 2. As contribuições da economia da saúde para o movimento de
integração entre sistemas de saúde

Desde há alguns anos, a constatação de um maior patamar de complexidade na orga-
nização e no funcionamento dos sistemas de saúde gerou condições para a incorporação
de outras áreas de conhecimento no planejamento, no controle e na avaliação. É o caso
da economia da saúde, que se constituiu justamente pela percepção da necessidade de
maior especialização no conjunto de conhecimentos e ferramentas de ação, que até a
década de 70 faziam parte do planejamento em saúde.

Para dimensionar as contribuições dessa especialização para a gestão da saúde, parece

1 Traduzida na racionalização/otimização de recursos (financeiros e operacionais) disponíveis, na captação de recur-
sos externos e no planejamento de ações conjuntas, em que mecanismos de cooperação financeira têm papel
coadjuvante.
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oportuna uma primeira aproximação conceitual: “a economia da saúde (...) é um modo de
pensar que tem a ver com a consciência da escassez, a imperiosidade das escolhas e a
necessidade de elas serem precedidas da avaliação dos custos e das conseqüências das
alternativas possíveis, com vistas a melhorar a repartição final dos recursos” (Campos,
1985, apud Piola & Vianna, 1995).

No escopo de contribuições que a economia da saúde oferece à gestão da saúde,
podem-se incluir desde questões relativas às imperfeições do mercado, aos custos e
preços dos produtos e serviços e também à importância para a economia dos países e
regiões, uma vez que o efeito econômico dos empregos e dos fluxos de produção nessa
área é muito grande. São essas contribuições, associadas sob a designação de “comple-
xo produtivo da saúde”, que podem facilitar o deslocamento da saúde, na compreensão
dos formuladores das políticas de governo, de uma área de gastos para uma área de
investimentos na qualidade de vida e no desenvolvimento dos países.

A revisão dos principais conceitos utilizados pela economia da saúde permitiu identi-
ficar um consenso sobre a necessidade de uma ação reguladora do Estado no “mercado
da saúde”, reconhecido como imperfeito para um funcionamento harmônico e social-
mente justo da área. Permitiu também identificar as principais forças que compõem o
equilíbrio necessário para o processo de regulação. Por outro lado, mostra a complexida-
de da ação estatal reguladora necessária para garantir o acesso a ações e serviços de
saúde em justa medida.

A capacidade de capturar dados e informações que permitam estabelecer parâmetros
para a busca de eqüidade ou de aproximar a capacidade de oferecer ações de saúde em
uma medida justa é um desafio. Para além da definição de uma quantidade/qualidade
ideal do ponto de vista estritamente técnico, outros fatores, também mutáveis, interfe-
rem na constituição do valor de justiça e, ao que parece, as melhores evidências têm
demonstrado que é oportuna a criação de espaços de participação dos interessados para
processar essas avaliações.

Por sua vez, o estudo dos modelos de financiamento da saúde, ou seja, das lógicas
que permeiam as fontes e os mecanismos de distribuição, de acompanhamento e de uso
dos recursos financeiros, mostram uma ampla possibilidade de combinação para a mode-
lagem de projetos no plano concreto.

Com o objetivo de contribuir para a construção do modelo de financiamento do pro-
cesso mais geral de integração entre os sistemas de saúde dos países do MERCOSUL,
optamos, neste trabalho, por caracterizar as questões sobre a definição de critérios, a
busca de eqüidade, as variáveis sobre o comportamento da demanda e do consumidor e
do comportamento da oferta e do produtor, os impactos de cada um dos tipos de fontes
e da estabilidade das fontes de financiamento e os aspectos que vêm sendo utilizados

8. Racionalização dos Recursos e Organização de Estratégias de Integração nos Fluxos
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para identificar as conseqüências do desenvolvimento do setor saúde para a economia,
como forma de constituir, mesmo sem um conjunto de definições prévias, um marco de
referência na área para subsidiar o processo decisório.

Para enriquecer ainda mais o cenário de subsídios ao processo decisório, também
foram pesquisados alguns dados e informações sobre o contexto da saúde (dos sistemas
de saúde e da situação da saúde) nos quatro países. Essa caracterização buscou identifi-
car não somente as diferenças que, para efeito do processo de integração, precisam ser
aproximadas, e os problemas comuns, para os quais esforços integrados podem gerar
melhores resultados, mas também as potencialidades que podem ser estimuladas, em
busca do desenvolvimento de uma rede de ações e serviços supranacional capaz de gerar
um benefício solidário para a população da região. Somente a título de exemplo, há na
região uma diferença no acesso à Atenção Básica, que é decisiva para a efetividade dos
sistemas de saúde e de sua integração, que implicará um esforço de todos os países,
porém em intensidades bastante diferentes, para alcançar patamares similares de acesso.

Por outro lado, no que se refere aos problemas comuns, há um agudo envelhecimento
da população, com conseqüências importantes para os quatro países, que precisam — e
podem — ser enfrentadas conjuntamente. E, por fim, no que se refere às potencialida-
des, a produção de insumos, tecnologias, medicamentos e a assistência a doenças e
problemas de maior complexidade (AIDS, por exemplo) já estão avançadas em alguns
países e essas capacidades podem ser estendidas aos demais países. Para reforçar ainda
mais a importância dessa ampliação de escala na produção de ações e serviços, é preciso
verificar que a mesma produz impactos, seguramente, no custo final, e também no
estímulo às economias nacionais, representados pelo crescimento do complexo produti-
vo da saúde. Certamente, uma proposta para a integração da saúde que inclua o fortale-
cimento das economias nacionais criará condições políticas para os gestores da saúde,
no contexto dos seus governos, de fazer avançar mais rapidamente essa integração setorial.

Por fim, faremos algumas considerações preliminares, levando em conta as referências
construídas até aqui, para o processo de integração dos sistemas de saúde no MERCOSUL,
com ênfase na racionalização/otimização.

 3. Considerações iniciais acerca da racionalização dos fluxos
interfronteiras entre os sistemas de saúde da Argentina, do Brasil,
do Paraguai e do Uruguai

No estágio atual da análise, algumas considerações relacionadas ao recorte temático
deste relatório podem ser registradas e oferecidas à validação. Merece destaque o fato
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de que, na maioria dos casos, as considerações são aplicáveis para a otimização de
fluxos nos municípios das regiões de fronteira, e também para uma integração mais
geral dos fluxos de atenção à saúde entre os países.

Questões mais específicas para a operacionalização dos modelos de financiamento,
como definição de fontes de recursos, modalidades de remuneração/reembolso, mon-
tantes de recursos e as simulações complementares ainda não podem ser especificadas
nesta fase, já que dependem de informações adicionais e/ou de maior detalhamento da
própria modelagem da integração que está sendo proposta. Entretanto, sempre que per-
tinente, os cenários descritos trazem elementos que permitem visualizar, ainda que de
forma bastante panorâmica, essas questões.

• Modelo misto de estratégias para modelar o processo de integração

Não parece possível, dos pontos de vista institucional, legal ou político, o desenho de
uma única estratégia de financiamento da integração dos sistemas de saúde ou mesmo
da cobertura do atendimento transnacional que já ocorre, tendo em vista principalmente
a precariedade da informação disponível e a fragilidade dos atuais mecanismos de regu-
lação do acesso e a própria complexidade dos sistemas de saúde dos países.

Por outro lado, haveria um ônus principalmente relativo à densidade das formulações
políticas na relação entre os três países, se a estratégia desenhada incluísse a ruptura da
circulação interfronteiras que atualmente ocorre, mesmo que momentaneamente, sob o
argumento de qualificar mecanismos para o atendimento de cidadãos para além das
fronteiras entre os países. Antes mesmo de produzir uma quebra no discurso da integra-
ção, estratégias com esse ponto de partida teriam baixa efetividade, já que a população
dos quatro países tradicionalmente vem utilizando mecanismos próprios para buscar a
satisfação das suas necessidades de saúde em serviços localizados para além das fron-
teiras do país de origem. Da mesma forma, parecem existir fluxos consolidados em
torno de iniciativas formais, como o exemplo da Itaipu Binacional, que oferece coopera-
ção técnica e operacional com os países para o atendimento às demandas de saúde da
população circunvizinha à hidrelétrica na trifronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai.

Em estudo sobre demandas internacionais de saúde nas regiões de fronteira da Ar-
gentina, do Brasil e do Paraguai realizado nos anos de 2001 e 2002 (Astorga J., Pinto C.
& Figueiroa M., 2002), constatou-se que há um volume considerável de atendimentos
realizados para cidadãos de outros países nos municípios limítrofes dos territórios nacio-
nais, que não estão sob regulação principalmente pelo fato de o fluxo assistencial ser
informal, com suporte numa rede de solidariedade e relações de parentesco e, portanto,
compõe um fator de sub-registro, que se soma aos problemas existentes na qualidade
das informações dos sistemas que registram os eventos relativos à saúde nos países.

8. Racionalização dos Recursos e Organização de Estratégias de Integração nos Fluxos
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Aliás, esses achados parecem não diferir de forma significativa das redes que se
estabelecem na maior parte dos grandes centros urbanos brasileiros para o suporte ao
atendimento de demandas espontâneas originadas em regiões com menor infra-estrutu-
ra de serviços. Assim, qualquer proposta de aumento de regulação e de viabilização de
regras de financiamento diferenciado implica partir de uma equação que garanta o aces-
so que já vem sendo efetivado e qualifique o fluxo ao mesmo tempo, sem contar com
evidências sólidas derivadas de dados e informações qualificadas, projetando novos ce-
nários para o futuro. Uma quebra nesses fluxos, com a inclusão de restrições de acesso,
teria como resultado, por certo, um aumento no sub-registro da origem do usuário.

Conforme já foi apresentado no documento anterior e listado na parte inicial deste
documento, a escolha de fontes de recursos, modelos de financiamento e mecanismos de
acompanhamento e controle depende da análise de situações concretas, em que vanta-
gens e limites de cada uma delas possam ser ponderados para subsidiar a decisão.
A adoção de uma estratégia para a formalização desse processo de integração deve ser
feita preservando-se a possibilidade da implementação de modelos mistos de financia-
mento, a serem definidos e pactuados em acordos multilaterais estabelecidos a posteriori.
Também é preciso que se tenha claro que qualquer proposta que envolva um componente
financeiro somente é viável se estiver compatível com propostas mais gerais de organização
do processo de integração.

Com vistas a obter: a) o desenho de estratégias mistas de financiamento e organiza-
ção da atenção, com a ampliação progressiva da cobertura – com padrões conhecidos e
pactuados; b) a harmonização progressiva dos sistemas, o estabelecimento de padrões
mínimos e comuns de desenvolvimento assistencial e tecnológico; e c) a qualificação e
integração entre os sistemas de informação para incremento nas ações de planejamento,
monitoramento e regulação dos fluxos, algumas considerações, baseadas em grande medi-
da na experiência da União Européia (União Européia, 2003), são de grande utilidade.

• Conciliação dos objetivos e das metas da integração com
as obrigações dos Estados membros

Estratégias de integração entre os sistemas de saúde de diferentes países precisam
considerar o arcabouço jurídico-normativo e institucional de cada um dos países, já que
o processo de ajustes internos, principalmente no que se refere a grandes mudanças de
arcabouço legal e/ou institucional implicam fortes movimentos internos e frações de
tempo consideráveis, condições que não estão disponíveis no processo de integração.
Julgamos que há uma necessidade premente de aprofundar o diagnóstico comparado
desses aspectos (jurídico-normativo e institucional) em relação aos quatro países que
compõem o escopo da atual fase de integração. No que cabe à perspectiva da economia



103

da saúde, devem ser identificados em cada um dos países não somente a disponibilidade
de recursos orçamentários próprios e o grau de facilidade de captação de fontes externas
de recursos que possam ser utilizados na área da saúde, mas também os instrumentos,
fluxos e a metodologia de prestação de contas e controle do uso de recursos públicos. Os
arranjos a serem propostos devem considerar esses aspectos para o desenho de estraté-
gias de implementação mais imediata e também para o desenho de estratégias específi-
cas para o ajustamento formal de questões relativas a esses domínios, com efeitos
sobre o processo de integração somente a médio e longo prazos. Mas esse é um movi-
mento de grande importância para o processo de integração, já que pode amalgamar
neste as condições suficientes para fazê-lo avançar mais rapidamente na direção dese-
jada num futuro próximo.

• Identificação e compartilhamento das expectativas formais de direitos
e deveres dos cidadãos que acessam os serviços de saúde

A análise das condições jurídico-normativas e institucionais de que trata o item ante-
rior deve incluir, de forma destacada, a questão de direitos e deveres dos usuários dos
serviços de saúde. A viabilidade do trânsito desses usuários pelas fronteiras dos países,
tendo reconhecida e preservada sua cidadania, implica a identificação dessas condições
de direitos e deveres no arcabouço legal e institucional dos quatro países, bem como o
estabelecimento de padrões comuns para orientar o acesso, a oferta e a qualidade das
ações e dos serviços de saúde disponibilizados e os mecanismos que serão utilizados
para dirimir dúvidas a esse respeito. Tais dispositivos devem ser suficientes para, no
que se refere aos usuários, minimamente fazer avançar de forma significativa a situa-
ção atual de necessidade de dissimulação da condição de estrangeiro para ter garantido
o acesso e, no que se refere aos serviços e ao sistema de saúde, a segurança de com-
partilhamento dos padrões mínimos de qualidade e quantidade que devem ser oferecidos
sem o risco de ações de natureza judicial e/ou represálias formais por parte dos usuários.

Para o escopo das contribuições que a economia da saúde pode agregar ao processo
de integração, as definições relativas a esse item têm impacto principalmente sobre o
custo direto das ações, sobre o volume de recursos necessários e sobre mecanismos de
acompanhamento e controle no uso desses recursos.

• Pactuação e formalização de estratégias para a condução do processo
de integração

A experiência acumulada na integração entre sistemas de saúde, dada a complexida-
de de situações que precisam ser consideradas, mostra a necessidade do compartilhamento
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na tomada das decisões para orientar o processo. Mais do que isso, a formalização de
acordos multilaterais parciais, no contexto de um conjunto conhecido e compartilhado de
valores que norteiam o processo mais geral para a aproximação dos sistemas de saúde,
mostra-se necessária e útil à progressão da integração entre eles. Ao que está indicado
nas análises disponíveis, a opção por acordos entre os países, consolidando consensos
parciais ao processo de integração, na medida em que os consensos vão sendo constitu-
ídos, permite mediar as diferentes expectativas envolvidas, em particular em relação ao
escopo dos avanços e à sua velocidade. Acordos parciais ajudam a consolidar o processo
global de integração, materializando os avanços à medida da sua possibilidade política e
tornando possíveis novos patamares de negociação, bem como permitem desenhar ar-
ranjos mais versáteis para a política de financiamento.

• Compromisso dos países com a busca da eqüidade e da regulação do acesso
às ações e serviços de saúde

Como se pôde verificar no documento inicial, na medida em que há imperfeições
reconhecidas acerca da capacidade do mercado em regular a oferta e o acesso às ações e
aos serviços de saúde, é preciso constituir a determinação política e uma forte capacida-
de do Estado em exercer essa regulação. Há uma significativa heterogeneidade na ex-
pressão dessa ação de regulação do Estado sobre o funcionamento dos sistemas de saúde
nos quatro países, inclusive por diferenças no desenho desses sistemas, particularmente
no que diz respeito a graus variados de dependência de capacidade não-pública, à exis-
tência de arcabouço legal suficiente, aos desafios colocados para o sistema de saúde
(objetivos, metas, mecanismos de controle, participação da população etc).

Por outro lado, há relativo consenso acerca de alguns valores que podem ser traduzidos
no funcionamento do sistema de saúde. Entre esses consensos, a busca de eqüidade
parece merecer destaque no momento atual, podendo constituir um importante propulsor
de um padrão inicial de pactuação sobre a organização e o funcionamento dos sistemas
de saúde: o esforço dos países para a garantia de acesso àqueles com maior necessidade
de assistência à saúde. A comparação dos indicadores da situação sanitária – em muitos
casos com desempenhos equivalentes na organização do sistema de saúde – mostrou
uma heterogeneidade significativa entre os países, mas mostrou também a existência
de padrões igualmente heterogêneos nos próprios territórios nacionais. Portanto, o
processo de elaboração do consenso em torno de padrões para a regulação do acesso a
ações e serviços de saúde acarretará esforços, que embora diferenciados entre os países,
serão de todos os países.

O estabelecimento desses padrões comuns para a regulação da oferta e do acesso
garantiria também o compartilhamento dos esforços para implementá-los e, certamente,
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o aumento da efetividade desses esforços. Os relatos existentes sobre as tensas relações
de muitos países com a indústria farmacêutica e de insumos (principalmente no que se
refere a medicamentos, equipamentos e insumos com grande densidade tecnológica e
custo), as dificuldades de padronização pelas áreas de vigilância sanitária de produtos
de interesse da saúde produzidos em outros países, a maior facilidade com que as políticas
que regem as relações comerciais avançam nos países que possuem acordos comerciais
ou a formação de blocos econômicos em comparação com normas comuns das políticas
sociais (sanitárias, trabalhistas, de direitos civis, humanitárias etc) mostram a importância
estratégica e política de avanços formalmente constituídos na definição de mecanismos
comuns de regulação na área da saúde.

No que diz respeito aos países do MERCOSUL, esse movimento de afinar compromissos
comuns na busca de eqüidade está sendo exercitado no momento atual, conforme
demonstram as prioridades dos quatro países apresentadas por ocasião da XXI Reunião
Ordinária do SGT nº 11 (MERCOSUL/SGT 11, 2003). A exemplo do que se tem  verificado
na área de Vigilância em Saúde, parece ser oportuno a definição de outras áreas para a
pactuação e formalização de metas de curto e médio prazos.

O aprofundamento de pactos entre os países da direção apontada interfere de forma
significativa e favorável aos governos no custo dos serviços, na regulamentação da oferta,
nos padrões de qualidade e no ajustamento das condições de compra de ações e serviços
por parte dos gestores dos sistemas de saúde no MERCOSUL.

• Desenho de estratégias para a superação das desigualdades atualmente
existentes – seja na estrutura e no funcionamento dos sistemas de
saúde,  seja na situação de saúde da população – e harmonização das
condições de acesso às ações e serviços de saúde e de qualidade da
atenção ofertada

Segundo os dados apresentados nas referências que foram revisadas para a feitura
deste estudo, há diferenças importantes no funcionamento dos sistemas de saúde dos
quatro países, que precisam ser enfrentadas para a viabilização de um avanço no processo
de integração. Mesmo considerando a autonomia e as diferenças estruturais nos países
partes, que permitem variações sobre a própria modelagem do sistema de saúde, o
acesso e a qualidade da atenção básica é fundamental. Dessa forma, a agenda do
processo de integração implicará, necessariamente, o desenho de estratégias para
cada um dos países para universalizar o acesso e padronizar minimamente a qualidade
da Atenção Básica a ser ofertada à população. Mesmo nos municípios de fronteira,
estudos têm demonstrado que a Atenção Básica e os atendimentos de urgência e
emergência configuram grande parte da demanda atualmente identificada como sendo
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de cidadãos dos países vizinhos, principalmente em Foz do Iguaçu (Astorga J., Pinto C. &
Figueiroa M., 2002). Dessa característica nesses níveis de sofisticação tecnológica do
atendimento, parece ser exceção a oferta de ações e serviços para o atendimento à
gravidez, ao parto e ao puerpério, embora as significativas diferenças nos principais
indicadores (mortalidade materna e infantil) demonstrem que há diferenças importantes
na qualidade dos serviços oferecidos à população nesse segmento.

A organização de um fluxo referenciado para os demais níveis de complexidade do
sistema implica o ordenamento e a resolutividade das portas de entrada, que parece ser
uma obrigação típica do Estado nos quatro países. No estudo anteriormente referido
(Astorga J., Pinto C. & Figueiroa M., 2002) dos sistemas de saúde nos municípios da
trifronteira Argentina-Brasil-Paraguai, foi destacado que o fluxo interfronteiras estava
aumentado não somente nas situações de diferenças de capacidade instalada, mas tam-
bém quando o atendimento nesse nível de complexidade implicava pagamento por parte
dos usuários. Parece necessário, portanto, pactuar mecanismos de ampliação da cober-
tura e da resolutividade para esses níveis de sofisticação tecnológica da atenção (Aten-
ção Básica, urgência e emergência) nos países – em particular nos municípios de frontei-
ra –, bem como assegurar gratuidade para o acesso dos usuários. Esse item tem grande
influência no custo dos procedimentos realizados e, portanto, é fundamental para o de-
senho de qualquer estratégia de financiamento.

• Avaliação da capacidade assistencial e tecnológica de saúde

O diagnóstico e a análise da capacidade assistencial e de oferta de tecnologias em
saúde é de fundamental importância para o desenho de estratégias de integração e para
a proposição de modelos de financiamento para o atendimento interfronteiras. Essa pre-
ocupação já vem sendo processada, como está demonstrado na Ata da XXI Reunião Ordi-
nária do Subgrupo de Trabalho nº 11 – Saúde/MERCOSUL (MERCOSUL/SGT 11, 2003), que
já estuda uma metodologia para o diagnóstico e a análise das capacidades instaladas nos
municípios de fronteira, bem como a demanda assistencial que já está sendo atendida
(“Metodología de Análisis de Redes de Servicios de Salud – Consideraciones sobre la
aplicación en las fronteras en el MERCOSUL”). Ao mesmo tempo em que se efetiva esse
diagnóstico, é preciso um mapeamento complementar de áreas de interesse dos quatro
países. Essa ação de diagnóstico geral de capacidade instalada e de demanda pode ser
recortada para os municípios de fronteira, principalmente para os municípios das fron-
teiras Argentina – Brasil – Uruguai, que não foram objeto da análise referida anterior-
mente. Ela terá grande capacidade para permitir a mobilidade dos cenários e das estra-
tégias para o financiamento da atenção à saúde oferecida entre os sistemas de saúde
dos países do MERCOSUL.
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 4. Construção de cenários

Tendo em conta as considerações listadas até aqui, é possível desenhar alguns cená-
rios para o processo de integração. Esses extrapolam as questões relacionadas ao finan-
ciamento propriamente dito, mas é preciso destacar que o componente financeiro está
sempre presente em todas as ações propostas, seja pelo desembolso de recursos, seja
para a identificação de elementos que permitam desenhar estratégias específicas para a
utilização e controle de recursos financeiros. Por outro lado, não é possível operar com as
contribuições da economia da saúde para um processo de racionalização e integração de
sistemas de saúde entre países sem um conjunto de definições e informações anterio-
res, relativas à política mais geral que orienta esses processos. Também é oportuno
registrar que, dependendo do avanço nas negociações entre os países, é perfeitamente
possível combinar elementos de cada um dos cenários apresentados.

Assim, nos parece factível operar com as contribuições encomendadas para essa aná-
lise em três cenários, descritos e caracterizados abaixo, exceto no que se refere às
contribuições que têm registro de aplicação apenas nos fluxos entre os municípios das
fronteiras ou para o processo mais geral.

Cenário 1
Preserva o que já está sendo desenvolvido

Nesta proposta listamos ações que poderiam compor um cenário mais conservador. Este
seria indicado para situações que de alguma forma possam comprometer o aceleramento da
integração, seja por existirem dúvidas sobre aspectos do processo seja por dificuldades na
avaliação acerca da governabilidade interna dos países, seja ainda por dificuldades na imple-
mentação de medidas adicionais para o aprofundamento da integração. Algumas iniciativas
que não implicam custos adicionais, mas podem fortalecer as etapas futuras do processo de
integração, também estão listadas. A estratégia de formalização da integração entre os
sistemas de saúde que está sendo desenhada deveria consolidar o interesse comum e o
compromisso de cada país na realização das atividades listadas, bem como a não-redução
dos padrões atuais de financiamento para a região da fronteira.

Propostas para este cenário:
• formalização de garantia de acesso, nos padrões atuais, do atendimento a cida-

dãos de outros países;
• manutenção do padrão atual de avanços no processo de integração, particular-

mente na área de Vigilância em Saúde;
• estímulo à realização de estudos sobre o custo de ações e serviços de saúde oferecidas

nas regiões de fronteira;
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• estímulo ao compartilhamento das discussões atuais sobre sistemas de informa-
ção em saúde e projetos de identificação de usuários, profissionais e serviços de
saúde, bem como ao intercâmbio das atuais tecnologias disponíveis. Parece possí-
vel a instalação imediata de Observatórios de Saúde do MERCOSUL, nas regiões de
fronteira;

• integração das discussões que vêm acontecendo nos quatro países sobre medidas
de compensação financeira para municípios de fronteira e estímulo ao avanço
nessas discussões; e

• aprofundamento de estudos sobre o arcabouço jurídico-normativo do sistema nacio-
nal de saúde dos países, em questões relacionadas à integração dos sistemas de
saúde com fluxo de recursos financeiros.

Cenário 2

Ampliação da integração, na medida da capacidade financeira e operacional
existente nos países, sem o incremento significativo de recursos financeiros novos

Neste panorama, listamos ações que poderiam compor um cenário intermediário, em
que o componente financeiro muito provavelmente poderia ser absorvido pelas fontes já
existentes nos quatro países, mesmo que de forma solidária. São questões que podem
contribuir para avanços no processo de integração ou subsidiar uma aceleração nesse
processo. A estratégia de formalização da integração entre os sistemas de saúde que
está sendo construída, neste cenário, consolidaria as questões referidas no cenário ante-
rior, bem como o incremento dos padrões atuais de financiamento para as regiões de
fronteira e para a integração dos sistemas de saúde nos itens listados.

Propostas para este cenário:
• indução à realização de diagnóstico detalhado sobre a capacidade instalada nos

sistemas de saúde dos quatro países, no que se refere à assistência e à produção
de insumos e tecnologias, bem como às demandas que poderiam ser referidas aos
outros países;

• partilha das capacidades operacionais atualmente disponíveis para o atendimento
de cidadãos de outros países;

• compartilhamento de serviços de referência para a assistência de alta densidade
tecnológica e criação de redes transnacionais de desenvolvimento tecnológico;

• planejamento integrado para a ampliação de capacidade operacional em áreas de
maior demanda na região de fronteira;

• busca conjunta e articulada entre os países de recursos externos para investimen-
tos estratégicos, desencadeando um processo solidário de identificação de fontes
de recursos para a saúde;
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• integração e fortalecimento de projetos estratégicos dos países: atenção ao ido-
so, AIDS, assistência farmacêutica etc;

• estímulo à realização de estudos sobre o custo de ações e serviços de saúde ofere-
cidos nos quatro países; e

• criação de um incentivo para atenção à saúde para garantir o acesso, na condição de
visitantes, aos estrangeiros aos municípios brasileiros da fronteira do MERCOSUL.

Especificamente em relação a esse item, segundo deliberação contida no Relatório
Final da 11ª Conferência Nacional de Saúde, consta que é necessário “estabelecer meca-
nismos de financiamento, com acordos de cooperação entre os países limítrofes com o
Brasil, assegurando recursos adequados para a atenção básica em municípios localizados
em região de fronteira, considerando especificidades como: extensão da fronteira, po-
pulação abrangida, assim como a garantia de mecanismos de referência e contra-refe-
rência para acesso da população à atenção de média e alta complexidade” (Ministério da
Saúde, 2001, p. 85).

Mesmo considerando a ausência de informações confiáveis para o desenho de estra-
tégias mais detalhadas para a transferência de recursos para essa finalidade e o ainda
incipiente processo de integração, julgamos possível desenhar uma proposta com viabi-
lidade técnica para a criação de um repasse fundo a fundo, a partir da adesão dos muni-
cípios de fronteira brasileiros a um cardápio de obrigações formais com capacidade de
ajustar fluxos, suprir parte das deficiências atuais e induzir novos padrões de integração
entre os países.

Projeções de população e municípios brasileiros na fronteira MERCOSUL:

Fonte: Relação de municípios obtida em www.mercosul.gov.br/textos/ e dados populacionais
de projeção para 2004 obtidos em www.datasus.gov.br.
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Verifica-se que é possível proceder a escolhas que variam desde o universo dos muni-
cípios brasileiros fronteiriços com outros países do MERCOSUL, municípios por estado e
por país e até mesmo por porte populacional, para estabelecer um valor de referência
sobre a população a título de repasse para o fortalecimento da integração entre os siste-
mas de saúde dos países. A partir da experiência brasileira de financiamento, indicamos
o repasse na modalidade fundo a fundo. A inexistência atual de dados sobre a referência
populacional de estrangeiros não nos parece impeditiva de operacionalizar tal repasse,
já que é possível estabelecer preliminarmente uma estimativa a partir da população do
próprio município. As ações de vigilância, de informação e de referenciamento e contra-
referenciamento de cidadãos de outros países nos parecem imprescindíveis como res-
ponsabilidade formal dos municípios para adesão aos repasses.

Cenário 3
Ampliação da integração com indução financeira e aplicação de
recursos financeiros novos

Neste cenário, listamos ações que comporiam um cenário mais ambicioso, onde seri-
am desencadeadas ações decisivas para uma ampliação significativa dos padrões de
integração atualmente existentes. Merecem destaque a criação de fundos para financia-
mento de atividades assistenciais e para o desenvolvimento de incrementos estruturais,
a integração das políticas de informação e o desenho de uma agenda de prioridades para
uso de recursos financeiros comuns para o processo de integração. A estratégia de acor-
dos multilaterais que está sendo analisada, neste cenário, consolidaria as questões refe-
ridas no cenário anterior, bem como o incremento dos padrões atuais de financiamento,
inclusive na captação de fontes externas, para a região da fronteira e para a integração
dos sistemas de saúde nos itens listados, bem como para a definição de uma agenda de
prioridades para uso dos recursos adicionais, principalmente por meio dos fundos de
financiamento (para custeio e investimento), particularmente para a integração dos sis-
temas de informação e para a indução de projetos integrados de identificação de usuári-
os, profissionais e serviços de saúde.

Propostas para esse cenário:

• Criação de fundos de coesão e de desenvolvimento estrutural:

A criação de fundos destinados a ações e projetos específicos pode ter um efeito
bastante positivo, seja para o fomento de novos patamares de integração, seja para
viabilizar o desenvolvimento assistencial, científico ou tecnológico, em áreas estratégicas
do ponto de vista assistencial ou político, de forma a garantir um maior padrão de homo-
geneidade entre os países ou, ao menos, o não-agravamento das desigualdades atuais.
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À análise da economia da saúde é preciso agregar uma análise dos aspectos legais e
institucionais dos quatro países. A definição de fontes de recursos – próprios dos países
e/ou captados em projetos de cooperação – e de mecanismos de acompanhamento e
controle e de estruturas para a gestão desses recursos deve ser objeto de pactuação e
formalização entre os países, envolvendo não somente as estruturas executivas dos go-
vernos, mas os demais poderes. Se essa estratégia implica um decurso considerável de
tempo, também é verdade que, embrionariamente, pode ser desenvolvida por meio da
busca integrada de fontes externas de financiamento, bem como na definição de recur-
sos próprios dos quatro países, para utilização em projetos nacionais, de acordo com
prioridades definidas em conjunto pelos demais países. A atenção ao agudo processo de
envelhecimento da população desses países, com características e problemas já identifi-
cados anteriormente, parece ser um bom exemplo de campo de projetos que poderiam
ser desenvolvidos dessa forma.

• Compartilhamento de padrões de informação, do processo de registro de
eventos e da identificação de usuários, profissionais e serviços para efeitos
do sistema de informações:

Produzir avanços no que se refere aos sistemas de informação é operação urgente e
imprescindível em qualquer cenário capaz de qualificar o processo de integração dos sistemas
de saúde dos quatro países. A necessidade de informações facilmente disponíveis, com
qualidade, padrões comuns de representação e de tecnologia de captura e tratamento e
dinâmicas similares de processamento e disponibilização, é referida em diversos estudos
sobre a integração entre países. Essa referência também se verifica, em particular para a
integração no MERCOSUL, no estudo sobre os municípios da fronteira Brasil – Argentina –
Paraguai (Astorga J., Pinto C. & Figueiroa M., 2002) e na análise da experiência da União
Européia (União Européia, 2003). Por outro lado, os diagnósticos dos sistemas nacionais de
saúde dos quatro países mostram cenários similares, com sistemas desintegrados ou mesmo
inexistentes, e iniciativas incipientes para o seu reordenamento (OPAS, 2002; 2003a, 2003b,
2003c, 2003d). A oportunidade de um avanço significativo parece ser mais evidente na
experiência brasileira, onde uma política de informação e informática em saúde foi dese-
nhada recentemente, com méritos já reconhecidos internacionalmente e, onde já vem
sendo desenvolvida há alguns anos, uma densa experiência de identificação de usuários,
profissionais e serviços de saúde, capaz de ordenar os sistemas de informação. Essa é uma
importante área de utilização de recursos de fundos de desenvolvimento estrutural, inclusive
com fontes de financiamento disponíveis, como é o caso das linhas de cooperação da União
Européia, e também uma boa área para cooperação solidária entre os países – com viabilidade,
portanto, também nos cenários anteriores.
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• Composição de uma agenda para a análise e definição de áreas estratégicas
para a indução de avanços no processo de integração, com o uso de recursos
financeiros adicionais dos fundos de financiamento:

Outros focos também podem ser objeto de aprofundamento no processo de integra-
ção e otimização entre os sistemas de saúde dos países do MERCOSUL, com base na
perspectiva da economia da saúde. Uma definição mais precisa desses focos, bem como
um processo de identificação de prioridades entre os países, poderá permitir a análise
mais detalhada de possíveis arranjos no cenário do financiamento da atenção à saúde e
da otimização/racionalização dos fluxos interfronteiras.
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À SAÚDE
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 1. Introdução

O desenvolvimento pelos municípios brasileiros de estratégias para assegurar acesso
dos seus munícipes a serviços e ações de saúde não oferecidos em seus territórios decor-
re, em parte, da lógica que orientou a implantação dos estabelecimentos e equipamen-
tos de assistência à saúde ao longo do século XX, determinada pelas leis do mercado na
assistência à saúde. As intervenções estatais nesse mercado sempre foram marginais e
pontuais, buscando dar respostas a interesses específicos.

Até a instituição do Sistema Único de Saúde – SUS em 1990, diversos municípios
foram assumindo atividades assistenciais de saúde paralelamente ou em cooperação
com serviços federais ou estaduais já existentes em seus territórios. Diferentes níveis
de responsabilização dos gestores locais, que variam desde a simples aquisição de am-
bulâncias para o transporte até o pronto-socorro do município vizinho à implantação de
unidades de saúde de diferentes níveis de complexidade, definem nesse cenário diver-
sas experiências informais de parcerias entre municípios.

 Os instrumentos disponíveis para formalização dessas parcerias na legislação brasi-
leira são os convênios, acordos ou ajustes, os contratos, a criação de associações de
municípios e os consórcios administrativos. No entanto, o desenvolvimento de experiên-
cias formalizadas de cooperação entre municípios vizinhos assumiu, em quase todo o
país, a forma de consórcio administrativo com a criação de uma associação de municípi-
os como entidade administradora do consórcio. Tomamos como exemplo a experiência
pioneira de consórcio intermunicipal de saúde desenvolvida na região polarizada pelo
município de Penápolis, no estado de São Paulo, em meados da década de 1980.
Essa concepção de consórcio administrativo intermunicipal, na falta de normas específicas
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na legislação brasileira, foi influenciada pela experiência européia, especialmente pela
experiência italiana, onde o consórcio é uma agregação superior ao município, com
personalidade jurídica própria e declarado pessoa jurídica de direito público
(LARA, 2002).

Com a implementação do SUS, a criação de consórcios administrativos intermunici-
pais passou a representar uma possibilidade de resposta ao desafio de assegurar acesso
de todos os cidadãos, segundo suas necessidades, a todos os níveis de complexidade da
atenção à saúde, não disponíveis na imensa maioria dos municípios, ou seja, os consór-
cios teriam o potencial viabilizador da integralidade da assistência à saúde – um dos
princípios do SUS, enquanto instrumento de gestão intermunicipal. Essa resposta está
condicionada por duas especificidades brasileiras:

1. A municipalização da assistência à saúde como uma das diretrizes organiza-
cionais do Sistema Único de Saúde – SUS, instituído pela Constituição Federal
de 1988 e pelas leis orgânicas da saúde – leis 8.080 e 8.142, ambas de 1990
(BRASIL, 1994).

2. O fato de que, no regime federativo brasileiro, o município constitui-se como ente
federado com relativa autonomia em relação aos níveis estadual e federal, asse-
gurada pelos artigos 18, 29 e 34, inciso VII, alínea “c” da Constituição Federal.
Segundo LARA (2002), essa autonomia assenta-se em quatro capacidades:

a) capacidade de auto-organização, mediante elaboração de lei orgânica própria;
b) capacidade de autogoverno, pela eletividade do Prefeito e Vereadores;
c) capacidade normativa própria, mediante a elaboração de leis municipais sobre

matérias que são reservadas à sua competência exclusiva e suplementar;
d) capacidade de auto-administração, para manter e prestar os serviços de interesse

local (p. 44).

Com efeito, as leis orgânicas da saúde instituíram o consórcio administrativo como
instrumento de gestão intermunicipal, dando impulso à criação de consórcios em todo o
país ao longo da década de 1990. Em 2000 (BRASIL, 2000)existiam em 13 estados um
total de 141 consórcios, envolvendo 1.618 municípios brasileiros (29,4% do total), com
população estimada de mais de 25 milhões de habitantes (15% do total). A adesão de um
município a um consórcio intermunicipal de saúde, como todas as decisões tomadas no
âmbito da administração pública, é determinada pelos interesses das forças políticas
que controlam o governo local, o que cria uma diversidade de situações ao longo do
tempo e do território brasileiro. Nesse cenário, sob a denominação de “consórcio”, têm
sido desenvolvidas diferentes experiências. Verifica-se assim que a utilização desse ins-
trumento de gestão intermunicipal tem revelado as contradições do processo de constru-
ção do sistema público de saúde no Brasil.
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   MENDES (1994) afirma que, ao longo do século  XX, o sistema de saúde brasileiro foi
articulado:

• até os anos 30, sob a hegemonia do modelo sanitarista-campanhista, tendo como
referência o trabalho de sanitaristas como Oswaldo Cruz;

• dos anos 30 aos anos 80, sob a hegemonia do modelo médico-assistencial privatis-
ta, estruturado a partir dos institutos de aposentadoria e consolidado no Instituto
Nacional de Previdência Social – INPS, e depois Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social - INAMPS; e

• a partir dos anos 80, sob a hegemonia do modelo neoliberal, consolidado nos pla-
nos e seguros privados de saúde para os trabalhadores urbanos qualificados e para
as classes médias.

O primeiro período inaugura a intervenção do Estado brasileiro nas questões de saúde,
atuando de forma seletiva sobre epidemias e endemias que produziam impacto negativo
sobre a economia agroexportadora. O segundo período representa uma resposta do Esta-
do às pressões dos trabalhadores no sentido de terem acesso aos avanços da moderna
medicina científica e corresponde à constituição do setor de serviços de saúde como
atividade econômica dinâmica, contribuindo o Estado para a formação do capital do
complexo médico-hospitalar nascente, através do INPS/INAMPS. O último período teve
como pano de fundo as profundas crises econômica e política que levaram à transição do
regime autoritário para a democracia liberal e a proliferação dos planos e seguros privados
de saúde. Nesse cenário, emerge como projeto contra-hegemônico a reforma sanitária,
consolidada formalmente na legislação que instituiu o SUS.

O início do processo de construção do SUS pode ser localizado na década de 70, como
parte do processo geral de lutas de amplas parcelas da sociedade brasileira na reconstru-
ção da democracia. Nesse processo, a reforma sanitária foi a bandeira que articulou
técnicos e políticos reformadores, lideranças dos movimentos sociais urbanos emergen-
tes e do novo movimento sindical. Os fatos apresentados a seguir em ordem cronológica
permitem verificar como a idéia da saúde como direito de todos e dever do Estado evolui
nesse período:

• 1976 – Criado o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento –
PIASS, com o objetivo de estender as ações básicas de saúde para as regiões mais
carentes do país;

• 1978 – Realizada a Conferência Mundial de Saúde pela Organização Mundial de
Saúde na cidade de Alma-Ata no Casaquistão, tendo o governo brasileiro assumido
o compromisso internacional de implementar uma política de saúde que assegu-
rasse “saúde para todos no ano 2000”;

• 1982 – Elaborado o Plano do Conselho Nacional de Administração da Saúde Previ-

9. Esperiências Brasileiras de Parcerias entre Municípios
na Busca de Organizar, Racionalizar e Qualificar a Assistência à Saúde



118

SIS-MERCOSUL – Uma Agenda para Integração

denciária – CONASP, a partir do qual foram implementadas as Ações Integradas de
Saúde – AIS, dando início a um processo sistemático e generalizado no território
brasileiro de municipalização da assistência à saúde;

• 1986 – A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprova a implantação de uma nova
política de saúde, efetivamente democrática, tendo como diretrizes a universali-
zação, a integralidade e a gratuidade da assistência e a descentralização e a uni-
ficação da gestão com a participação da sociedade;

• 1987 – Implementado o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde – SUDS, no
contexto da chamada “Nova República”, que transferiu para os governos estadu-
ais e do Distrito Federal a coordenação e gestão dos recursos financeiros para
manutenção das AIS;

• 1988 – Promulgada a Constituição Federal, contendo, pela primeira vez na histó-
ria, um capítulo dedicado à saúde, refletindo todo o processo desenvolvido ao
longo de duas décadas e instituindo o Sistema Único de Saúde – SUS;

• 1990 – Sancionadas as leis orgânicas da saúde (Leis Federais 8.080 e 8.142);
• 1991 – Editada a Norma Operacional Básica – NOB 01/91, pelo Ministério da Saúde,

que dá início ao processo de municipalização dos sistemas federais e estaduais de
saúde;

• 1996 – Editada a Norma Operacional Básica – NOB 01/96, pelo Ministério da Saúde,
que define as modalidades de gestão do SUS nos demais níveis de governo, a saber:
1. Para os estados – gestão avançada ou gestão plena do sistema estadual de

saúde;
2. Para os municípios – gestão plena da atenção básica ou gestão plena do sistema

municipal de saúde;

• 2000 – Promulgada pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional nº 29 que
obriga estados e municípios a destinarem à saúde 12 e 15% dos respectivos orça-
mentos, e a União gastos com aumentos anuais progressivos de acordo com o
crescimento nominal do Produto Interno Bruto - PIB, a partir do ano 2000; e

• 2001/2002 – Editadas as Normas Operacionais da Assistência à Saúde – NOAS 01/
2001 e 01/2002, pelo Ministério da Saúde, que normatizam o processo de regiona-
lização da assistência à saúde no âmbito do SUS, sob a coordenação das secretari-
as estaduais de saúde.

Segundo CAMPOS (1992), o SUS pode ser apresentado como o resultado do tensiona-
mento permanente entre dois projetos – o neoliberal e o reformista. Assim, os seus
fundamentos legais (Constituição Federal e leis orgânicas da saúde) acolheram as pro-
postas da reforma sanitária, mas a sua implementação, na prática, tem caminhado no
sentido da realização da proposta neoliberal: um sistema público mínimo para a popula-
ção de baixa renda, organizado como uma cesta básica de cuidados de saúde, e a compra
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no mercado de serviços de atenção médica pelas empresas para os seus empregados e
pelas classes de média e alta rendas através de planos e seguros de saúde.

Apesar disso, em comparação com a situação verificada em outros países da América
do Sul (ASTORGA J; PINTO C. & FIGUEROA M; 2002), o SUS é reconhecido, enquanto
sistema público de saúde, como socialmente mais justo e, do ponto de vista organizacio-
nal, mais avançado. Por oferecer acesso a todos os níveis de complexidade da assistên-
cia à saúde e de forma gratuita, o SUS tem atraído contingentes crescentes de residen-
tes em países vizinhos em busca da assistência à qual não têm acesso em seus países.
Essa situação é mais aguda e problemática nos municípios da linha de fronteira e deman-
da solução sob pena de tornar inviável o SUS nesses municípios.

Este trabalho busca avaliar a experiência brasileira no desenvolvimento de parcerias
entre municípios na busca de organizar, racionalizar e qualificar a assistência à saúde no
âmbito do SUS, focalizando os consórcios administrativos intermunicipais no sentido de
apontar as possibilidades e limites da projeção dessa experiência à organização do Siste-
ma Integrado de Saúde do MERCOSUL.

  2. Aspectos jurídicos e legais

2.1 Conceituação de consórcio

Ao buscarmos a origem da palavra consórcio, encontramos a palavra latina consortiu
significando associação movida por comunhão de interesses. Na concepção adotada nes-
te estudo, consórcio é um instrumento de que se valem dois ou mais entes estatais da
mesma espécie, como os municípios, para unir esforços tendentes a alcançar um fim, de
interesse público, que não alcançariam isoladamente.

SANTOS (2000), após realizar ampla revisão bibliográfica, afirma que:

Nossos doutrinadores são unânimes ao conceituar o consórcio como um acordo
celebrado entre pessoas jurídicas da mesma natureza, igualando-o ao convênio
no tocante aos demais aspectos. Na definição de Odete Medauar, consórcios
administrativos são “acordos celebrados entre entidades estatais da mesma
espécie ou do mesmo nível, destinados à realização de objetivos de interesse
comum” Para Maria Silvia Zanella Di Pietro, “consórcio administrativo é o
acordo de vontades entre duas ou mais pessoas jurídicas públicas da mesma
natureza e mesmo nível de governo ou entre entidades da administração
indireta para a consecução de objetivos comuns”. Da mesma forma se
expressam Hely Lopes Meirelles, Diógenes  Gasparini, Ubiratan Laranjeiras
Barros  e outros (p. 2-3).

9. Esperiências Brasileiras de Parcerias entre Municípios
na Busca de Organizar, Racionalizar e Qualificar a Assistência à Saúde
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Último autor citado acima, BARROS (1995) sustenta que o consórcio

(...) é uma forma associativa de esforços, entre entidades da mesma espécie,
visando atingir objetivos comuns. É, na verdade, um compromisso de mútua
cooperação entre os consorciados. Essa cooperação pode ter por escopo
a realização de obras, serviços e atividades temporárias ou permanentes, que
embora localizadas em um Município ou Estado seja de interes-se de outros
ou de toda uma região. Procuram assim, reunir recursos financeiros, humanos
e técnicos não disponíveis em um só Município ou Estado. Entre nós o mais
usual é o consórcio de municípios - consórcio intermunicipal  (p. 508).

Fica claro, portanto, que o consórcio só é admitido entre entidades da mesma espé-
cie, ou seja, município com município, estado com estado, autarquia com autarquia,
não havendo partes, mas unicamente partícipes com as mesmas pretensões. Para CASTRO
(1999), os consórcios intermunicipais buscam fins administrativos e são formas ágeis
de enfrentamento de problemas locais, dentro de áreas setoriais definidas, como na
saúde, que terão solução à vista da boa governança no uso dos instrumentos e
mecanismos das políticas públicas. Para o autor, representam ainda a possibilidade de
dirimir conflitos intergovernamentais, interestaduais, interinstitucionais, territoriais
ou comunitários.

Adotando esse mesmo conceito, a Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS,
aborda os consórcios como instrumentos de gestão, estimuladores do planejamento
local e regional, possibilitando a viabilização financeira de investimento, otimização da
rede e superação de desafios locais no processo de implantação do sistema (OPAS,
2004).

LARA (2002) alerta para o fato de que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo
25, § 3º atribuiu aos Estados a competência para instituir, por meio de lei complementar,
as regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões, a fim de integrar a
organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
Tais formações, no entanto, não se confundem com os consórcios intermunicipais, pois
esses constituem ajustes firmados, voluntariamente, pelos municípios, de modo que os
consorciados podem se afastar no momento que considerarem mais conveniente, desde
que respeitadas as normas estipuladas em seu ato constitutivo. Todavia, isso não poderá
ocorrer nas regiões administrativas criadas por lei complementar.

Outro aspecto assinalado pela autora é o fato de consórcio e convênio constituírem
instrumentos de natureza jurídica semelhante, utilizados pelo poder público para asso-
ciar-se com outros entes, sendo aplicados aos consórcios todos os princípios e preceitos
reguladores dos convênios. A diferença entre esses dois instrumentos reside no fato de
que, enquanto o convênio é firmado entre entes públicos de espécies diferentes ou
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entre esses e entes privados, o consórcio, como já afirmado anteriormente, somente é
celebrado entre entes públicos da mesma espécie. Destaca ainda que o consórcio público
não se confunde com outras modalidades de consórcios de natureza privada existentes
no mundo jurídico, tais como os consórcios comerciais e empresariais.

2.2 Natureza jurídica

Apesar da grande convergência observada entre os diversos autores ao conceituarem
consórcio, a questão da sua natureza jurídica permanece polêmica. Adotamos neste
trabalho a opinião daqueles que afirmam  que os consórcios, assim como os convênios,
têm natureza contratual (MEDAUAR,1995; BARROS, 1998 e SANTOS, 2000). A natureza
contratual do consórcio traz implicações quanto à possível exigência de licitação para a
sua instituição, o que será abordado no capítulo dedicado às questões organizativas.

2.3 Personalidade jurídica

Assumimos neste trabalho a posição de SANTOS (2000) e BARROS (1995), que sus-
tentam que os consórcios não são dotados de personalidade jurídica. São acordos des-
personalizados, formados por dois ou mais entes jurídicos para a realização de interesses
comuns. No entanto, segundo a autora

Não sendo o consórcio detentor de personalidade jurídica, assim como o
convênio não o é, alguns doutrinadores argumentam sobre a conveniência de
se criar uma pessoa jurídica, vinculada às finalidades do consórcio, para
executá-lo, assumindo direitos e obrigações em nome das entidades
consorciadas (p. 4).

2.4 Bases Legais para a Instituição de Consórcios Intermunicipais de Saúde

WANDERLEY JÚNIOR (1999) afirma que, apesar de terem sido idealizados há mais de
60 anos, os consórcios intermunicipais ainda são uma novidade no direito brasileiro. As
publicações a respeito do tema resumem-se a informativos de órgãos públicos, parece-
res e referências legislativas e alguns poucos artigos em periódicos ou referências even-
tuais de alguns autores em seus manuais de direito administrativo, sendo raras as
publicações específicas. O primeiro diploma a regular a matéria é a lei paulista nº 2.484,
de 16 de dezembro de 1935, sendo o consórcio da Alta Araraquarense o precursor do
associativismo intermunicipal. As constituições federais de 1937 e 1967 previam a pos-
sibilidade de os municípios se associarem para a consecução de objetivos comuns, sem,
no entanto, utilizar a denominação de consórcio para essas associações.

9. Esperiências Brasileiras de Parcerias entre Municípios
na Busca de Organizar, Racionalizar e Qualificar a Assistência à Saúde



122

SIS-MERCOSUL – Uma Agenda para Integração

No entendimento de LARA (2002), apesar de não se referir diretamente aos consórci-
os administrativos, a Lei nº 8.666/93 (Estatuto das Licitações e Contratos Administrati-
vos), ao determinar em seu art. 116 que “Aplicam-se as disposições desta Lei, no que
couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados
por órgãos e entidades da Administração”, permite a inserção desses consórcios na ex-
pressão “outros instrumentos congêneres”.

Após a promulgação da Emenda Constitucional n.º 19, de 04 de junho de 1998, (BRASIL,
1998) a instituição de consórcios administrativos foi prevista, pela primeira vez, na
Constituição Federal. Essa Emenda, que dispõe sobre princípios e normas da Administra-
ção Pública, estabelece no seu artigo 24 que o artigo 241 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação: Art. 241. A União, os estados, o Distrito Federal e os
municípios disciplinarão por meio de Lei os consórcios públicos e os convênios de coope-
ração entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos,
bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais
à continuidade dos serviços transferidos.

No entanto, essa emenda ainda não foi regulamentada. Há projetos de lei regulamen-
tando os consórcios administrativos em tramitação no Congresso Nacional (Projeto de
Lei Nº 1071, de 1999) e na Assembléia Legislativa de Minas Gerais (Projeto de Lei Nº 49,
de 2003). Esses projetos incorporam diferentes concepções de consórcios, refletindo a
falta de consenso em torno dessa questão.

 Em relação à legislação específica sobre o SUS, verificamos que a Constituição Fede-
ral (BRASIL, 1994), no seu artigo 196 define que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação. O acesso às ações e serviços de saúde,
ainda segundo a Constituição Federal, será assegurado através de uma rede regionaliza-
da e hierarquizada, constituindo um sistema único, organizado de forma descentraliza-
da, com direção única em cada esfera de governo e a participação da comunidade, com
o objetivo de prover atendimento integral em saúde. O artigo 199 estabelece que a
assistência à saúde é livre à iniciativa privada, mas veda a destinação de recursos públi-
cos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

A Lei Complementar n.º 8.080, que dispõe sobre as condições para a organização e
implantação das ações e serviços do SUS estabelece no seu artigo 9º, inciso III, que a
direção do SUS é única em cada esfera de governo, sendo exercida no âmbito dos muni-
cípios pela secretaria municipal de saúde ou órgão equivalente. O artigo 10 da mesma
Lei abre a possibilidade da constituição de consórcios intermunicipais de saúde para que
os municípios possam desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que
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lhes correspondam. No artigo 18, inciso VII, a Lei estabelece que compete à direção
municipal do SUS formar consórcios administrativos intermunicipais.

A Lei Complementar 8.142, que dispõe sobre as transferências intergovernamentais

de recursos financeiros na área da saúde, nos seus artigos 2º e 3º, estabelece que os

municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde,

remanejando, entre si, parcelas dos recursos destinados à cobertura das ações e servi-

ços de saúde a serem implementados (investimentos na rede de serviços, cobertura

assistencial ambulatorial e hospitalar e demais ações de saúde), devendo o repasse de

recursos ser feito de forma regular e automática para os municípios de acordo com os

critérios técnicos definidos no artigo 35 da Lei n.º 8.080, artigo esse ainda não regula-

mentado.

A Norma Operacional Básica – NOB-SUS – 01/96 (BRASIL, 1997), editada pelo Ministé-
rio da Saúde, estabelece que a relação entre os sistemas municipais de saúde deverá
obedecer as seguintes regras:

1. Relação exclusiva entre gestores municipais para acerto de prestação de serviços

assistenciais à saúde. Caso um serviço necessário para atendimento à população

de um município esteja localizado em outro, as negociações para a oferta desse

serviço à população deve se dar entre os gestores e nunca do gestor diretamente

com o prestador.

2. Essa relação entre os sistemas municipais é mediada pelo estado e tem como

instrumento a Programação Pactuada e Integrada (PPI) que deve ser negociada na

Comissão Intergestores Bipartite (CIB)  e submetida à aprovação do Conselho Es-

tadual de Saúde. No caso de impasse na CIB, decide o gestor estadual, cabendo

recurso ao Conselho Estadual de Saúde.

3. Se o gestor municipal julgar necessária uma avaliação ou auditoria dos prestado-

res de serviços de saúde situados em outro município, deve recorrer ao gestor

estadual para isto.

4. O pagamento ao prestador, em qualquer circunstância, é feito pelo poder público

do município sede do estabelecimento.

5. O município que presta serviços ou tem no seu território prestadores que prestam

serviços aos municípios vizinhos, terá os recursos destinados à remuneração des-

tes serviços incorporados ao seu teto financeiro.

6. Quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua própria capa-

cidade resolutiva, pode requerer ao gestor estadual a incorporação no seu teto

financeiro da parte de recursos alocados no município vizinho.

9. Esperiências Brasileiras de Parcerias entre Municípios
na Busca de Organizar, Racionalizar e Qualificar a Assistência à Saúde
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A NOB/96 não entra na questão da organização de consórcios intermunicipais de saú-
de e foi editada com a finalidade principal de promover e consolidar o poder público
municipal como gestor local do SUS, responsável pelo atendimento integral de sua pró-
pria população. Contudo, estabelece bases para a adoção deste instrumento ao definir as
normas para a articulação intermunicipal com o objetivo de assegurar acesso a todos os
níveis de complexidade do SUS.

As Normas Operacionais da Assistência à Saúde de 2001 e 2002 - NOAS 01/2001
e NOAS 01/2002 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002), também não abordam os consór-
cios intermunicipais, mas definem regras para o processo de regionalização da assistên-
cia no âmbito do SUS como  estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de
busca de maior eqüidade. Ambas estabelecem nos seus incisos 1.1 que

O processo de regionalização deverá contemplar uma lógica de planejamento
integrado, compreendendo as noções de territorialidade na identificação de
prioridades de intervenção e de conformação de sistemas funcionais de saúde,
não necessariamente restritos à abrangência municipal, mas respeitando seus
limites como unidade indivisível, de forma a garantir o acesso dos cidadãos a
todas as ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de
saúde, otimizando os recursos disponíveis.

As NOAS instituem dessa forma o Plano Diretor de Regionalização como instrumento
de ordenamento do processo de regionalização da assistência em cada estado e no Distri-
to Federal, devendo ser elaborado pelas Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito
Federal, na perspectiva de assegurar a integralidade da atenção à saúde mediante o
estabelecimento de compromissos entre gestores municipais para o atendimento de re-
ferências intermunicipais.

O consórcio intermunicipal poderá ser um instrumento útil para a gestão dessas regiões
ou microrregiões de saúde, o que já vem ocorrendo em alguns estados. Contudo, da mesma
forma que foi discutido anteriormente para as regiões administrativas instituídas pelos
Estados, as regiões/microrregiões de saúde, da forma como estão sendo implementa-
das, têm um caráter permanente e uma base territorial fixa, aproximando-se do modelo
de distrito sanitário. O consórcio não deve ser colado ao processo de territorialização ou
de constituição de regiões determinadas geograficamente, uma vez que constitui um
instrumento de gestão ágil e flexível, permitindo a articulação intermunicipal em múlti-
plos arranjos territoriais simultâneos e complementares, dirigidos ao enfrentamento de
problemas bem específicos de acordo com as necessidades e prioridades identificadas
em cada município.



125

 3. Aspectos organizacionais dos consórcios intermunicipais de saúde

3.1 Estrutura administrativa e administração do consórcio

Conforme exposto anteriormente, diversas experiências de consórcios intermunici-
pais de saúde vêm sendo desenvolvidas em todo o Brasil desde meados da década de
1980 com a experiência pioneira de Penápolis no estado de São Paulo, portanto antes da
instituição do SUS. A quase totalidade dessas experiências instituiu sociedades civis, de
caráter privado, paralelas aos respectivos termos consorciais, para executar as atividades
previstas naqueles instrumentos. Efetivamente, ao referir-se aos consórcios MEIRELLES
(1993) faz a seguinte recomendação:

(...) como não são pessoas jurídicas, não têm capacidade para exercer direitos
e assumir obrigações em nome próprio, pelo quê é de toda conveniência a
organização de uma entidade civil ou comercial, paralela, que administre seus
interesses e realize seus objetivos, como desejado pelos consorciados (p. 357).

 Partindo dessa recomendação, os municípios vêm denominando “consórcio”, de forma
equivocada no nosso entendimento, as sociedades civis criadas para executar as ativida-
des que foram objeto do acordo estabelecido entre os partícipes. Nesse sentido, BARROS
(1995) sustenta que

Não se pode concluir dessas orientações que todo e qualquer  consórcio exija
automaticamente a criação de uma pessoa jurídica. Nem se pode fazer do
consórcio, como se vem fazendo, a própria pessoa jurídica, ou seja, personalizar
o consórcio. Como já se disse , aqui e alhures, o consórcio não tem personalidade
jurídica. Pode haver consórcios que não demandem a criação de uma entidade
personalizada. Ou ainda, por opção política, decida-se pela não criação. Achamos
que a solução, nestes casos, é a utilização da personalidade jurídica do Município
sede. Ou ainda, a utilização da personalidade judiciária da Secretaria Municipal
de Saúde, que já possuía por se tratar de um órgão autônomo, ou por ter
adquirido, com a vinculação do Fundo Municipal de Saúde (...) Portanto, os
órgãos municipais de direção do Sistema Único de Saúde podem assumir direitos
e obrigações, dispensando assim a criação de uma pessoa jurídica paralela
para o consórcio. Essa orientação também foi incorporada pela Lei nº 8.080 de
19.09.90, no art. 9º, III quando atribui à Secretaria Municipal de Saúde a direção
do SUS, e no art. 18, VII e X quando atribui a esse mesmo órgão competência
para formar consórcios administrativos intermunicipais e celebrar contratos e
convênios. Isso significa que o Secretário de Saúde tem competência para firmar
consórcios, contratos e convênios. É também ordenador de despesa (p. 510).

9. Esperiências Brasileiras de Parcerias entre Municípios
na Busca de Organizar, Racionalizar e Qualificar a Assistência à Saúde



126

SIS-MERCOSUL – Uma Agenda para Integração

Portanto, o consórcio existe a partir da assinatura do termo ou ajuste consorcial pelos
prefeitos e secretários municipais de saúde. O termo consorcial deve explicitar o objeto
e os objetivos básicos do Consórcio, as formas de participação dos municípios consorciados
bem como suas obrigações na gestão e no repasse de recursos financeiros, a definição do
modelo administrativo e as regras mínimas para os procedimentos administrativos roti-
neiros, os direitos dos consorciados, a composição e regras mínimas de funcionamento
das suas instâncias deliberativas e consultivas, a forma de vinculação e de desvinculação
de municípios ao Consórcio, os quoruns mínimos deliberativos, o foro para dirimir pendên-
cias e a vigência, que poderá ser por tempo indeterminado.

O autor chama a atenção para a necessidade de abertura de uma conta especialmente
destinada a receber os recursos financeiros a serem utilizados para custeio das ativida-
des ou investimentos previstos no termo consorcial. Essa conta deverá ser vinculada ao
consórcio e administrada pelo órgão gestor do Sistema Único de Saúde do Município
escolhido como líder do consórcio pelos partícipes. Nessa circunstância, deverá ser esta-
belecido um sistema de prestação de contas ao conjunto de consorciados, e a outros
órgãos, de acordo com a legislação aplicável aos atos da administração pública. Concluin-
do a sua argumentação, o autor afirma:

Ademais, achamos que a conclusão pela necessidade de se criar uma entidade
privada para executar o consórcio, é fruto de uma cultura de que a Administração
Pública não funciona, é emperrada, morosa, pesada; e que o setor privado é
ágil, eficiente e eficaz. De início tentou-se negar os valores e princípios
defendidos na época da assembléia constituinte, ou seja, propôs-se a criação
de uma entidade regida pelo direito privado a fim de evitar o processo licitatório,
a concessão de direitos aos servidores - como a estabilidade - o concurso público,
etc. Ora, se isso não presta, é ruim e nocivo por que preservá-los para a
Administração Pública? Será que o setor público é um ninho do imprestável?
Achamos que não. Vemos nisso uma deturpação daqueles princípios por quem
ainda não compreendeu o que é administrar coisa alheia, coisa pública. Quer
administrá-los como propriedade sua. O regime privado dessas pessoas jurídicas
aliás, mereceu manifestação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
setembro de 1992, no sentido de que sendo tais associações mantidas
fundamentalmente com recursos públicos deveriam ser regidas pelas regras da
Administração Pública (Processo 7489/026/92 do TCE/SP) (p.511).

A estrutura administrativa mínima do consórcio deve contemplar instâncias colegia-
das de prefeitos e/ou secretários municipais de saúde além de um conselho fiscal e um
grupo técnico executivo. O colegiado de prefeitos tem como atribuições instituir o con-
sórcio, definindo os termos do instrumento consorcial, bem como decidir sobre a adesão
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ou afastamento de municípios. O colegiado de secretários municipais de saúde ou equi-
valentes deve coordenar o planejamento estratégico que resultará em um Plano Intermu-
nicipal de Saúde. O grupo técnico executivo participa do planejamento e implementa o
Plano com o apoio dos secretários municipais de saúde, além de operacionalizar as ações
de saúde no dia-a-dia, realizando a interlocução com e entre os serviços e unidades de
saúde. Deve ser estimulada a constituição de grupos técnicos dedicados a projetos espe-
cíficos como saúde mental, urgências/emergências e outros de acordo com as priorida-
des estabelecidas no Plano Intermunicipal de Saúde. O conselho fiscal faz o controle
interno dos atos administrativos praticados.

3.2 Direção única

A lei orgânica da saúde determina com clareza no § 1º do artigo 10 que os atos cons-
titutivos do consórcio administrativo intermunicipal deverão observar o princípio da di-
reção única em cada esfera de governo, inscrito no seu artigo 9º e na Constituição Fede-
ral. Segundo SANTOS (2000)

Esse princípio há de ser observado nos consórcios que ficam obrigados a respeitar
o comando único de cada secretaria municipal de saúde, ao mesmo tempo em
que determina que o consórcio não poderá ser uma vontade distinta da de cada
um dos consorciados, devendo haver uma vontade comum, única do consórcio,
no interesse de todos. O Município que integra o consórcio não perde a sua
condição de gestor único naquela esfera de governo. Por outro lado, o consórcio
também deve ter uma unicidade de conduta, expressar uma vontade comum a
todos os consorciados. A direção única continua a ser a de cada Município, não
sendo transferida para o consórcio, que não surge como uma instância
intermediária do SUS, mas constituindo apenas um instrumento gerencial da
Administração (p. 13).

3.3 Autorização legislativa

A respeito de autorização legislativa prévia à adesão do município ou estado a um
consórcio, existem também posições divergentes, predominando na prática o entendi-
mento da necessidade dessa autorização. MEIRELLES (1993) sustenta que (...) o convê-
nio e o consórcio são sempre atos gravosos que extravasam dos poderes normais do
administrador público e, por isso, dependem da aquiescência do legislativo (p. 356).
CARVALHO (1992) mantém-se entre as duas posições:

Entendemos que, se for acordado um consórcio sem exigência da constituição
de uma entidade civil ou comercial para executá-la, autorização da Câmara
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Municipal é dispensável, e até mesmo descabida, porque o acordo intermunici-
pal (...) é ato administrativo que se insere na competência do chefe do Poder
Executivo. Se for necessária a organização de uma entidade administradora
dos objetivos do consórcio, à qual se destinarão recursos financeiros e humanos
dos Municípios congregados, pensamos que a autorização do legislativo
municipal é indispensável (p. 108).

BARROS (1995) observa que, nesta hipótese, a autorização seria para constituir a
entidade administradora, sendo dispensável tal autorização no caso de formação ou par-
ticipação em consórcio. O autor fundamenta sua posição a partir de ampla jurisprudên-
cia já estabelecida sobre essa questão no Supremo Tribunal Federal (RTJ 94/995; RTJ
115/597; RDA 140/64; RDA 140/68). No entanto, deve haver autorização legislativa para
vinculação de receitas municipais ao consórcio.

3.4 Licitações e concursos públicos

As questões acerca das licitações são colocadas sob dois aspectos. O primeiro diz
respeito à instituição do consórcio. Nesse caso, devemos dirimir a dúvida quanto à exi-
gência ou não de licitação para a celebração de um consórcio, frente à sua natureza
contratual.  A Lei 8.666/93 - que rege as licitações e contratações públicas, seria aplicá-
vel ao consórcio? SANTOS (2000) sustenta que

Ainda que o estatuto das licitações e contratos administrativos não mencione

expressamente o consórcio, como faz com os convênios, a ele se aplica o disposto

no artigo 116, assim expresso: “Aplicam-se as disposições desta Lei, no que

couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres

celebrados por órgãos e entidades da Administração” (grifo nosso). O consórcio,

não resta a menor dúvida, está contemplado dentro do conceito de ‘instrumentos

congêneres”. Desse modo, o artigo 116, ainda que de forma implícita, refere-

se, também, aos consórcios. Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona que

“Exatamente por se tratar de acordo de vontade é que a Lei 8.666, de 21.6.93,

sobre licitações e contratos, manda aplicar as suas disposições, no que couber,

aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados

por órgãos e entidades da Administração” (p. 3)

No entanto, para a autora

(...) diante das finalidades do consórcio – agrupamento de entidades públicas

para a consecução de um fim único – a competição torna-se inviável, sendo a

licitação inexigível. Nesse particular, não há divergências na doutrina, e todos

os autores são unânimes em afirmar ser incabível a licitação, aplicando-se ao
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consórcio as disposições da Lei 8.666/93 atinentes à indicação de recursos; à
fixação de prazo (sem, todavia, limitar a sua vigência a cinco anos, uma vez
que o seu objeto, muitas vezes, poderá exigir tempo mais longo); às obrigações
dos consorciados e outras regras cabíveis ao objeto dos consórcios (p. 4).

O outro aspecto refere-se à exigência de o consórcio realizar processos licitatórios
para aquisição de bens, serviços ou contratação de obras, seja através da entidade
administradora, seja através do município líder. Nesse ponto não há divergências entre
os diversos autores. Todos são unânimes em reafirmar essa exigência já que os recursos
utilizados são públicos.

Da mesma forma, segundo WANDERLEY JÚNIOR (1999) a admissão de servidores para
quadros permanentes deverá ocorrer através de concursos públicos. Tais servidores de-
vem ser lotados nos quadros dos municípios consorciados, permanecendo à disposição do
consórcio para realizar as atividades previstas no termo consorcial e no Plano Intermuni-
cipal de Saúde.

3.5 Fundo de saúde e transferência de recursos do SUS

Os fundos dos entes consorciados devem consignar em seu orçamento anual recursos
para o consórcio. Não há previsão legal para instituição de um fundo gerido pelo consór-
cio. SANTOS (2000) afirma que os consórcios intermunicipais de saúde em nada interfe-
rem com o fundo municipal de saúde.

Em relação às transferências de recursos da União ou do estado para municípios consor-
ciados, a autora  orienta no sentido de que

Os recursos que lhes são destinados pelo Fundo Nacional de Saúde continuam a
ser repassados para os fundos municipais de saúde, sem nenhuma mudança,
cabendo ao Município repassar ao consórcio as cotas acordadas. São os
Municípios que acordam, que negociam com os outros, dentro do consórcio, a
forma de repasse de recursos financeiros. A própria Lei 8.142/90 previu, em
seu artigo 3º, § 3º, que os Municípios poderão remanejar entre si parcelas de
recursos previstos no seu inciso IV, artigo 2º. O inciso IV, do artigo 2º dispõe
sobre como deverão ser alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde,
determinando que partes deles se destinarão à cobertura das ações e serviços
a serem implementados pelos Municípios. São esses os recursos que poderão
ser remanejados entre os Municípios para a execução de atividades comuns de
interesse de uma determinada região. Os recursos que o Fundo Nacional de
Saúde destina a determinado Município para a execução de atividades e
programas previstos no seu plano de saúde, poderão ser destinados a uma
conta especial do consórcio para financiar ações e serviços de saúde que
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interessam àquele Município. Isto não significa dizer que os recursos devam
ser repartidos, na origem de sua transferência, ou seja, já do Fundo Nacional
de Saúde para os consórcios.

(...)

Entretanto, nada impede que o Ministério da Saúde venha a celebrar convênio com
o consórcio para a execução de programa de interesse comum dos consorciados,
desde que, é claro, não venha a substituir nem desnaturar as transferências
obrigatórias do Ministério da Saúde para os Municípios (p. 14 e 15).

Essa posição é compartilhada por WANDERLEY JÚNIOR (1999) ao observar que os
consórcios têm recebido os recursos financeiros na qualidade de prestadores. O autor
alerta para que não ocorra, em hipótese nenhuma, o duplo pagamento – para a prefeitura
e para o Consórcio, de um mesmo serviço prestado.

3.6 Controle social

A questão do controle social dos consórcios tem dado margem a diversas dúvidas. A
posição acerca dessa questão adotada por SANTOS (2000) exprime um consenso que vem
se consolidado. Pondera a autora:

O consórcio não cria outra instância de governo. Não cria uma entidade que se
sobrepõe ao Município ou, melhor dizendo, à Secretaria Municipal de Saúde. O
consórcio é um meio, uma forma de realização de programas, planos, serviços
do interesse comum de todos os consorciados. Se compete ao conselho municipal
de saúde discutir e aprovar as políticas de saúde e fiscalizar a sua execução no
âmbito de seu Município, o conselho deverá controlar as atividades do consórcio
naquilo que interessa ao seu Município e foi objeto do acordo consorcial. Cada
Município, de per si, deverá fiscalizar os atos do consórcio, devendo o consórcio
encaminhar aos conselhos de saúde dos Municípios participantes a necessária
prestação de contas de suas atividades. Não há que se cogitar da criação de um
conselho intermunicipal de saúde com o intuito de fiscalizar as atividades do
consórcio. Nem haveria fundamento legal para tanto.

(...) A Lei 8.666/93, em seu artigo 63, assegura, ainda, o acesso ao teor do
instrumento consorcial, cabendo ao cidadão ou entidade civil denunciar desvios
ou irregularidades aos órgãos competentes, se ocorrerem  (p. 13-14).

Não havendo fundamento legal para um conselho intermunicipal de saúde, o controle
e a participação institucionalizados da sociedade dar-se-ão, para além dos conselhos,
nas conferências municipais de saúde. Desde a aprovação da participação do município
no consórcio até a definição de diretrizes, objetivos e prioridades a serem atendidas
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através dele, todas as decisões devem ter a aprovação da conferência ou do conselho, de
acordo com o papel atribuído a cada uma dessas instâncias pela legislação em vigor.

Por outro lado, a articulação entre os conselhos dos municípios participantes do Con-
sórcio é desejável e potencia a atuação de cada conselho no seu município. Nesse senti-
do, há experiências de plenárias de conselheiros, realizadas no âmbito dos municípios
consorciados com encaminhamentos articulados, fortalecendo o posicionamento de cada
conselho municipal no enfrentamento de problemas comuns ao conjunto de municípios
participantes.

3.7 Controle externo

Segundo WANDERLEY JÚNIOR (1999), o controle externo é aquele exercido pelo poder
legislativo com o auxílio do respectivo Tribunal de Contas sob o aspecto da legalidade e
da conveniência pública dos atos administrativos praticados. Portanto, além do controle
exercido pelos conselhos de saúde, o consórcio também será fiscalizado pelo Tribunal de
Contas correspondente ao nível da entidade pública que o integra, por força do disposto
no artigo 71, VI, da Constituição. O autor alerta para o fato de que

(...) o controle dos Consórcios Públicos pelo Legislativo Municipal não se limita
ao controle a posteriori de suas atividades ou de suas finanças. É preciso lembrar
que, na maioria dos casos, os Consórcios Intermunicipais vêm sendo formados
como pessoas jurídicas de direito privado, ou tem sido criada entidade com
essas características, paralela à assinatura do ajuste consorcial, com a finalidade
de administrá-lo, o que, obrigatoriamente, sujeita o Município ao controle a
priori do Poder Legislativo, posto que se torna imprescindível que haja a
autorização legislativa para a criação de tais entidades personalizadas (p. 222).

 4. Ações de saúde desenvolvidas

Na quase totalidade das experiências em andamento, as associações civis denomina-
das consórcios têm se especializado na oferta de assistência médica ambulatorial secun-
dária, de apoio ao diagnóstico e tratamento e de assistência hospitalar, seja como pres-
tadoras desses serviços ou como intermediárias na compra de serviços do setor privado,
enquanto às secretarias  municipais de saúde compete a manutenção da atenção primá-
ria. Nesse aspecto, tais experiências contribuem para consolidar a tendência de partilha
de responsabilidades entre o subsetor público e o subsetor privado, por nível de comple-
xidade, em que o público assume os níveis assistenciais mais básicos e o privado os mais
complexos.  Para GUIMARÃES (2001) essa tendência poderá repercutir sobre a eqüidade
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e a eficiência global do Sistema, caso o modelo de atenção não inclua fundamentos de
solidariedade (p. 26).

Essa prática encontra respaldo teórico em MENDES (1999), ao definir o que chama
“Consórcio de Saúde” - introduzindo a participação direta dos estados, como uma estra-
tégia de organização dos níveis secundário e terciário dos sistemas microrregionais de
saúde  (p. 284). Ao identificar as finalidades das associações em funcionamento, o autor
propõe a seguinte tipologia:

• consórcios monofinalísticos – são constituídos para responder a uma única demanda,
como p. ex., a assistência oftalmológica; e

• consórcios polifinalísticos – os mais comuns são constituídos para responder a diver-
sas demandas, geralmente em níveis de complexidade e custos acima das possibi-
lidades de cada município consorciado isoladamente.

No mesmo sentido, BASTOS (1998) prescreve:

Tendo por norma não entrar no atendimento primário, incumbência que deve ser
assumida integralmente pelos municípios sob pena de desandar toda a relação
existente, o CIS vai avançando em direção à montagem de um sistema regionalizado
e hierarquizado, de forma que permita aos médios e aos pequenos municípios
terem todo tipo de assistência necessitada pelos seus cidadãos (p. 64).

Para utilizar os serviços, cada município encaminha o paciente de acordo com fluxo
acordado. Algumas associações operam centrais de leitos ou de marcação de procedi-
mentos, realizando a regulação para acesso dos usuários aos níveis mais complexos da
assistência. No entanto, em regiões conurbadas, existem experiências de cooperação
entre municípios para organização e disponibilização de ações básicas de saúde.

 5. Avaliação das experiências de consórcios intermunicipais de
saúde no Brasil

Apesar de estar sendo desenvolvida no Brasil há quase 20 anos, há poucas avaliações
sobre a experiência dos consórcios. GUIMARÃES (2001) informa que

Opiniões desfavoráveis em geral associam os consórcios aos efeitos negativos
de descentralização avaliada como descoordenada e que teria resultado na
pulverização de recursos, na atomização e na fragmentação de sistemas
municipais, ao lado do esvaziamento da função da esfera estadual. O surgimento
dos consórcios nesse contexto foi visto como estrutura competitiva com as
funções do estado e de baixa institucionalidade (Mendes, 1998; Machado, 1998).
As opiniões favoráveis reforçam que a adoção de consórcios conformou
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instrumento de estabelecimento de relações intergovernamentais cooperativas

com potencial de superar os dilemas advindos com as novas responsabilidades

das esferas estadual e municipal e lidar com assimetrias de capacidades que

resultam em distorções da atuação de municípios e papel de estados, estas sim

ameaças às relações cooperativas (Cruz, 1992; Bertone, 1996; Misoczky &

Bastos, 1998; Lima, 1998; Schneider, 1998).

O Tribunal de Contas da União (BRASIL, 1999), em estudo realizado para subsidiar as
decisões acerca dos questionamentos que envolvem o controle sob sua responsabilidade
na área da saúde, verificou que

como apenas alguns municípios teriam condições de oferecer serviços de

qualidade em todos os níveis de atenção, a organização da rede pública de

saúde pressupõe a pactuação e a negociação entre os municípios de uma mesma

região e entre esses e outras esferas de governo, formando os chamados

consórcios intermunicipais de saúde, utilizados como instrumentos facilitadores

da descentralização. Não obstante a existência de experiências positivas, como

em Minas Gerais e no Paraná, constatou-se que, de maneira geral, a implantação

desse mecanismo ainda se encontra em estágio incipiente. Como causas

determinantes, foram apontadas: a ênfase dada à municipalização, reforçando

a desarticulação entre os sistemas municipais, a falta de clareza quanto às

atribuições dos gestores estaduais na função de coordenadores de rede e a

inexistência de tradição na área.

Um aspecto central da polêmica em torno dos consórcios intermunicipais de saúde diz

respeito à sua concepção como instância gestora ou instrumento de gestão do SUS. Ape-

sar de na esfera jurídica haver amplo consenso na sua caracterização como instrumento

de gestão, com respaldo na legislação em vigor, na prática a articulação da defesa da sua

personificação com vinculação exclusiva a uma microrregião e com a prescrição da cria-

ção de conselho intermunicipal de saúde, transformando o consórcio em espaço de dispu-

ta de poder em torno da gestão de recursos disponibilizados para o SUS, confere ao

instrumento diversas características de instância gestora. Essa situação anormal no con-

texto da estrutura federativa brasileira – um ente intermediário entre estados e municí-

pios, mantém os consórcios em situação de grande instabilidade institucional.

BASTOS (1998), ao defender a instalação de conselhos intermunicipais de saúde, afir-

ma textualmente que o consórcio está se constituindo, de fato, em instância gestora do

sistema de referência do SUS (p. 33). Mais adiante o autor lamenta a falta de um apoio

oficial mais expressivo para sua legitimação dentro do SUS, enquanto nível de atuação e

de gerenciamento (p. 65). MENDES (1999) acena com a possibilidade de radicalização

desse modelo: os consórcios seriam transformados em receptores de recursos financei-

9. Esperiências Brasileiras de Parcerias entre Municípios
na Busca de Organizar, Racionalizar e Qualificar a Assistência à Saúde



134

SIS-MERCOSUL – Uma Agenda para Integração

ros das três esferas de governo e teriam autonomia para aquisição de serviços no merca-
do para atender a população de uma microrregião nos níveis de maior complexidade da
assistência. Cada microrregião agregaria um conjunto de municípios constituindo um
distrito sanitário. Experiência nesse sentido, denominada “Microrregião Saudável”, vem
sendo desenvolvida com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Grande, em
Minas Gerais. Essa discussão tem avançado mais recentemente no sentido de transfor-
mar cada associação civil denominada consórcio em Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIP, de acordo com a lei 9790/1999.

O argumento inicialmente apresentado a favor da personificação dos consórcios pela
criação de associações civis de direito privado seria a possibilidade de evitar os procedi-
mentos burocráticos da administração pública. Esse argumento foi esvaziado a partir do
posicionamento de juristas e dos tribunais de contas, determinando a obrigatoriedade
de cumprimento das normas da administração pública (licitações, concursos públicos,
controle externo via tribunais de contas).  Segundo SANTOS (2000), outro argumento
apresentado a favor da personificação dos consórcios é a possibilidade de contrair obri-
gações em nome de um conjunto de entidades jurídicas – os municípios consorciados.
Para a autora, no entanto

(...) hoje, o que prepondera não é o interesse em buscar soluções para problemas
existentes na administração pública, mas, simplesmente, fugir ao regime do
direito público, de preceitos constitucionais e legais. Sob a alegação da
ineficiência da administração pública, todos querem encontrar soluções que
lhes permitam gerir a coisa pública sem as “amarras” da administração pública.
Se se reconhece que existem “amarras” que emperram a administração, e se o
desejo é obter uma maior flexibilidade para administrar, que ela seja colocada
legalmente ao alcance de toda a administração. A intenção de nossos
doutrinadores de buscar soluções para problemas jurídicos julgados insolúveis
foi tragada pelo descompromisso de muitos gestores públicos para com as leis
e os princípios que regem a administração pública. Na realidade, o administrador
que introduz em sua administração mecanismos que lhe permitam, de forma
transversa, desobedecer as regras impostas para a administração pública deve
ser considerado, na atualidade, um bom gerente público (p. 5-6).

WANDERLEY JÚNIOR (1999) associa a instabilidade jurídico-institucional dos consór-
cios à ausência de uma lei que houvesse definido a sua natureza jurídica e sua estrutura.
Essa lacuna legal, segundo o autor

(...) fez com que este instituto fosse implantado em diversas localidades do
país, sem nenhum critério objetivo, servindo, na verdade como instrumento
político, sendo realizado e estruturado de acordo com a conveniência política
das autoridades locais, dos grupos que viram no consórcio um meio de “ocupar
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espaço” e de acordo com interesses particulares, em detrimento de interesse co-
mum, que, teoricamente, deveria ser a finalidade dos consórcios públicos (p. 152).

Outro aspecto problemático da experiência brasileira em consórcios intermunicipais
de saúde tem sido a posição ambivalente do Ministério da Saúde e a falta de envolvimen-
to da maioria das secretarias estaduais de saúde. O Ministério da Saúde realizou três
estudos sobre consórcios em parceria com a Organização Panamericana da Saúde (BRASIL,
1998; BRASIL 2000; BRASIL 2000a). Esses estudos objetivaram conhecer a situação dos
consórcios, tendo o último realizado uma avaliação com visitas de campo a todos os
consórcios existentes, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de uma política do
Ministério dirigida aos consórcios, o que nunca se consolidou. As ações do Ministério
limitaram-se ao acompanhamento pontual, ao suporte técnico eventual com recomenda-
ções e orientações através de textos técnicos e a elaboração de um manual (O Consórcio
e a Gestão Municipal de Saúde. Brasília, Ministério da Saúde, 1997) e à organização, em
1994, do I Seminário Nacional sobre Consórcios em Saúde.

GUIMARÃES (2001), ao investigar a viabilidade e condicionantes de cooperação entre
estados e municípios no âmbito dos consórcios intermunicipais de saúde verificou uma
participação variável das secretarias estaduais de saúde na implementação e manuten-
ção dos consórcios. Essa participação foi mais efetiva nos estados que assumiram a
responsabilidade pelo processo de regionalização da assistência e que redefiniram suas
estruturas administrativas para o cumprimento de suas novas funções. Onde não ocorreram
tais mudanças, os consórcios apresentam maiores dificuldades para se consolidarem
como instrumentos de apoio à descentralização. A autora faz a seguinte avaliação da
atuação dos estados:

• Minas Gerais – promoveu aceleração induzida de consórcio dependente de incenti-
vo e independente de regulação, passando a ser enfaticamente atribuída aos con-
sórcios atuação competitiva ou substitutiva à função de coordenação do sistema
estadual, na medida em que promoviam a organização regional.

• Paraná e Mato Grosso – implementaram processos de estímulo e apoio ao desen-
volvimento de consórcios e alargaram as funções estaduais nas regiões.

• Paraíba e Espírito Santo - promoveram a organização regional por meio de consórcios.

Para a autora, outros fatores, além do apoio dos outros níveis de governo, influenciam
a cooperação intergovernamental através dos consórcios, a saber:

• desníveis de capacidade tributária;
• desníveis de organização dos sistemas municipais de saúde;
• sustentação política ocasionada pela fragilidade jurídica do instrumento; e
• confiança política.

Ao fazer revisão de estudos que buscaram avaliar os consórcios, a autora aponta os
seguintes elementos positivos:

9. Esperiências Brasileiras de Parcerias entre Municípios
na Busca de Organizar, Racionalizar e Qualificar a Assistência à Saúde



136

SIS-MERCOSUL – Uma Agenda para Integração

• evidências de aumento de eficiência e de qualidade dos serviços oferecidos;
• oferta de serviços especializados aos municípios de pequeno porte cuja escala de

produção era incompatível com a sua manutenção;
• aumento da disponibilidade de leitos contratados;
• maior facilidade de implementação de referências;
• unificação da porta de entrada;
• padronização de atendimentos médicos;
• ampliação e diversificação da oferta;
• flexibilização administrativa com implantação de incentivos profissionais;
• planejamento e organização regional dos recursos existentes com racionalidade

da utilização;
• ampliação da discussão da saúde; e
• contribuição para a assunção de responsabilidades novas, alcance da integralidade e

redução de iniqüidades com a expansão de serviços para regiões interioranas.

Entre os estados que implementaram políticas de incentivo ao desenvolvimento de
consórcios, Minas Gerais é o que aparentemente obteve maior êxito. O estado concentra
metade do total de consórcios intermunicipais de saúde existentes no Brasil. Esses con-
sórcios foram formados a partir da orientação da Secretaria de Estado da Saúde - SES,
gestão 1995-1998, que colocou em prática o programa estruturante do governo estadual,
constante do PMDI – Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, plano de médio e longo
prazo, com metas e estratégias evidenciadas no PPAG – Plano Plurianual de Ação Gover-
namental.

Essa experiência foi avaliada por técnicos a serviço da Comissão de Saúde da Assem-
bléia Legislativa – ALMG, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCMG e da
Secretaria de Estado da Saúde – SES, em 1999/2000 (COELHO, REIS & SILVA, 2000). Foi
utilizada metodologia de survey com o envio de um questionário elaborado, conjunta-
mente, entre a Comissão de Saúde da ALMG, a SES e o TCMG, e remetido aos consórcios,
como forma de coletar informações, que permitissem conhecer e avaliar suas atuações
no Estado. Ficou decidido que seria importante conhecer a natureza jurídica do consór-
cio, o número de municípios associados, seus objetivos, sua estrutura administrativa,
seus cargos, forma de recrutamento e seleção de pessoal, regime trabalhista, fontes de
financiamento, aplicação dos recursos, sistema contábil adotado, prestação de contas,
planejamento e acompanhamento das ações e serviços de saúde executados. O questio-
nário ficou composto por 17 grupos de questões, algumas fechadas e outras abertas,
sendo que para diversas questões foi solicitada a anexação de documentações pertinentes.
Elaborado e aprovado o questionário, coube à SES obter junto aos consórcios o
preenchimento dos mesmos. Foi definido que todos os consórcios intermunicipais de
saúde, criados no espaço geográfico do Estado de Minas Gerais, constantes dos registros
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no SUS/MG e na Comissão de Saúde da ALMG, num total de 71, constituiriam o universo
a ser pesquisado. Também ficou acordado que todos os questionários preenchidos e re-
metidos à Comissão de Saúde da ALMG seriam objeto de análise, bem como todas as
informações seriam tabuladas.  Os questionários recebidos – 32 ao todo, representam
45,07% do universo de 71 consórcios formados em Minas Gerais. Participam desses 32
consórcios 340 municípios, o que corresponde a  39,85% dos 853 municípios mineiros. O
trabalho resultante objetivou contribuir para o debate e o processo de tomada de decisão
acerca dos desenvolvimentos futuros dessa experiência. Participamos dessa avaliação e
apresentamos, a seguir, uma síntese dos resultados obtidos.

Em relação aos aspectos legais, a pesquisa reitera as posições apresentadas neste
trabalho, afirmando a importância dos consórcios como:

• estratégia para assegurar a integralidade da assistência para a maioria dos muni-
cípios brasileiros;

• instrumento de gestão intermunicipal; e

• desdobramento natural do princípio constitucional da autonomia municipal, não
ostentando autonomia administrativa, financeira e orçamentária.

Quanto às informações obtidas com a pesquisa:

1. Em relação aos objetivos relacionados ao desenvolvimento do modelo de gestão
identificou-se ações de apoio à gestão municipal paralelas às ações de substituição
da gestão municipal – o que contraria a Lei, como também foi constatado, de
forma inequívoca, na justificação apresentada para o projeto de lei que declara de
utilidade pública o CIS-AMVAP, cujo objetivo consiste na organização do sistema
de saúde na área de jurisdição dos municípios consorciados, segundo as diretrizes
do SUS. Em virtude dessa meta, compete ao consórcio, entre outras atribuições:
promover o planejamento integrado, com base epidemiológica; definir a política
de investimento para a microrregião; prestar assistência técnica e administrativa

aos municípios consorciados e assegurar a participação das comunidades envolvidas

no processo decisório. Ora, planejar e organizar sistemas de saúde, definir políticas
e assegurar a participação da comunidade são atribuições típicas do gestor.

2. Em relação ao desenvolvimento do modelo assistencial, os objetivos concentram-se

na oferta de serviços e ações de saúde de nível secundário e terciário. No entanto,
observou-se o desenvolvimento de ações básicas como consultas de pediatria e

citologia cervico-uterina.

3. Em relação à natureza jurídica dos consórcios, restou comprovado que os consór-

cios intermunicipais de saúde, formados no Estado de Minas Gerais, são associações

civis, registradas em cartório como pessoa jurídica de direito privado.
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4. Na estrutura administrativa, predomina o modelo dado pela Secretaria de
Estado da Saúde e pelo Ministério da Saúde, compatível com uma associação civil.
Verificou-se que, além de ser completamente desnecessária, essa estrutura contribui
para onerar mais as atividades meio dos sistemas municipais de saúde, desviando
recursos que deveriam ser utilizados na assistência às suas populações. A existência
de Conselho Curador, estrutura típica das fundações filantrópicas, e a participação
de vereadores para comporem a estrutura administrativa dessas associações
chamam a atenção para a aberração e confusão organizacional instituídos.

5. De maneira geral, a mesma confusão prevalece em relação às normas administra-
tivas, uma vez que, apesar de alguns consórcios responderem que respeitam a
legislação pertinente ao direito público, utilizam-se de instrumentos característicos
de instituições de direito privado. Efetivamente, na administração dos recursos
humanos, no regime de admissão de pessoal, na aquisição de materiais, na
contratação de serviços de terceiros e, na utilização do sistema contábil, foi
verificada a predominância das normas do setor privado. Como a totalidade dos
recursos financeiros são decorrentes de repasses dos municípios e do Ministério
da Saúde e o patrimônio formado/adquirido é decorrente da utilização de dinheiro
público, repassado seja através de convênios com o Estado, ou adquirido com
recursos repassados pelos municípios, fica clara a dificuldade enfrentada pelos
ordenadores de despesas, quanto à prestação de contas desses recursos.

6. Em relação à forma como é realizado o planejamento, verificou-se que existem
associações que planejam à revelia dos municípios associados.  De maneira geral,
tem sido utilizada a técnica de programação anual das ações e serviços, de acordo
com orientação da Secretaria de Estado da Saúde, integrando a PPI estadual. Não
existe nenhum processo de acompanhamento da execução das ações planejadas
nem de avaliação e controle feito de forma regular sobre a operacionalização dessas
ações. Cada associação decide a quem prestar contas.

7. Em relação ao controle social, esse foi o item com maior número de questionários
sem respostas (69% do total). Esse dado fala por si só.

Os pesquisadores apresentaram sugestões à Secretaria de Estado da Saúde, à
Assembléia Legislativa e ao Tribunal de Contas de Minas Gerais no sentido de
normatizarem e redirecionarem as atuais experiências de consórcio intermunicipal de
saúde. Contudo, a gestão 1999-2002 da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais
não incluiu os consórcios entre suas prioridades. Nenhuma das propostas apresentadas
pela pesquisa descrita acima foi implementada. O projeto de lei regulamentando os
consórcios continua em tramitação na ALMG.

Apesar disso, aquelas experiências fundadas em necessidades e busca de soluções
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locais sobreviveram às diversas mudanças de governos estaduais e municipais. A atual
gestão estadual assumiu a coordenação do processo de regionalização conforme deter-
mina a NOAS 01/2002. Esse processo inicialmente ignorou a experiência dos consórcios
e gerou conflitos que obrigaram a um recuo por parte da Secretaria de Estado da Saúde -
SES. Algumas microrregiões foram redefinidas em função de experiências consolidadas
de consórcios. Esse processo, ainda em curso, carece de avaliação mais aprofundada.

Alguns aspectos da experiência de Minas Gerais, no entanto, devem ser destacados:

• Os consórcios instituídos apenas de cima para baixo, atendendo geralmente a
necessidades políticas e/ou econômicas imediatas, mesmo tendo recebido apoio
da SES, não sobreviveram. Essa talvez seja a situação da maioria dos 71 consórcios
instituídos no Estado. Muitos continuam existindo apenas no papel.

• Os consórcios instituídos por iniciativa da SES, mas que tiveram adesão e envolvi-
mento dos governos e sociedades locais com respostas efetivas para problemas
concretos, mantiveram-se ativos. Citamos como exemplo o Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde da Microrregião do Médio Jequitinhonha – CISMEJE, com sede em
Araçuaí, uma das regiões mais pobres do país. Esse consórcio possibilitou a im-
plantação de amplo projeto de assistência à saúde mental nessa microrregião.

• A instituição das associações civis de direito privado, estimulada enfaticamente
pela SES, mostrou-se insuficiente para assegurar maior agilidade na administra-
ção dos consórcios, já que todos devem seguir as rotinas burocráticas da adminis-
tração pública, representando até um aumento da burocracia ao se constituírem
como mais uma instância administrativa. Também não evitou a saída de municípios
por questões políticas. Exemplo ilustrativo dessa última situação ocorreu com o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba – CISMEP, com sede em
Betim: mesmo tendo os novos administradores, a partir de 2003, optado pela
criação da associação, por questões políticas o segundo maior município membro
(Ibirité) desligou-se do consórcio. Por outro lado, essas associações passaram a
atuar freqüentemente como poder paralelo na gestão do SUS, tendo criado o Cole-
giado dos Secretários Executivos dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas
Gerais – COSECS/MG, nos moldes do Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde
de Minas Gerais - COSEMS/MG. Nos debates para criação do COSECS/MG, era
apresentado como um dos seus objetivos lutar pela autonomia dos consórcios.

• No âmbito da assistência, de maneira geral, os consórcios têm contribuído para a
interiorização da oferta de serviços e ações de saúde de maior complexidade e
para a plena utilização de equipamentos antes ociosos, funcionando como induto-
res do comprometimento de governos locais com os princípios e diretrizes do SUS.
Essa capacidade de promover a expansão da oferta de serviços e ações de saúde

9. Esperiências Brasileiras de Parcerias entre Municípios
na Busca de Organizar, Racionalizar e Qualificar a Assistência à Saúde



140

SIS-MERCOSUL – Uma Agenda para Integração

parece, no entanto, ter chegado ao limite dado pela capacidade de comprometi-
mento dos recursos financeiros dos municípios. As expectativas estão voltadas
para a definição do Plano Diretor de Investimentos – PDI  estadual, com a definição
das prioridades de investimentos dos demais níveis de governo para expansão do
SUS no vasto e heterogêneo território mineiro.

 6. Aplicabilidade do instrumento consorcial à gestão do Sistema
Integrado de Saúde do MERCOSUL

Frente à diversidade de situações nas regiões fronteiriças, a instituição do Sistema
Integrado de Saúde do MERCOSUL – SIS-MERCOSUL, partindo de um amplo acordo entre
os estados parte, deverá incentivar e apoiar soluções locais para a gestão compartilhada
e integrada dos sistemas de saúde transfronteiriços. A análise da experiência brasileira
permite identificar elementos críticos para o sucesso das experiências de parcerias entre
municípios, a saber:

• a iniciativa para a cooperação deve ser dos atores locais;

• os demais níveis de governo podem estabelecer incentivos que estimulem essas
iniciativas mas, principalmente, devem identificar as iniciativas espontâneas e
apóia-las técnica e financeiramente;

• os instrumentos de gestão transfronteira devem articular os diversos modelos de
gestão dos sistemas de saúde dos países envolvidos; e

• tais instrumentos de gestão devem articular os diversos atores interessados no
desenvolvimento local do SIS-MERCOSUL.

 Nesse sentido, o SIS-MERCOSUL pode beneficiar-se de instrumentos similares aos
consórcios administrativos, salvo possíveis restrições existentes nas legislações dos
demais estados parte ou impostas pelos limites da autonomia dos governos locais para
firmar contratos. Pela natureza dos problemas a serem enfrentados – organização de
redes microrregionais e/ou regionais de assistência à saúde, não é adequado propor um
amplo consórcio de saúde do MERCOSUL. Vislumbramos a organização de diversos ajus-
tes entre municípios fronteiriços, segundo as necessidades e potencialidades locais.
Destacamos que os acordos ou  tratados internacionais são instrumentos de cooperação
entre entes estatais dotados de soberania, pautados no comprometimento mútuo para
que se alcance objetivos comuns. Nesse sentido, assemelham-se aos consórcios por de-
penderem de uma predisposição à cooperação. Consideramos as relações políticas vigen-
tes atualmente no MERCOSUL favoráveis a esse acordo.

Por princípio, o consórcio intermunicipal de saúde, sendo um acordo onde os partíci-
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pes relacionam-se horizontalmente como entes dotados do mesmo status e de indepen-
dência política entre si, permitiria o aprofundamento da colaboração, da solidariedade,
da ajuda mútua, da transparência nas relações entre seus membros e da co-responsabi-
lidade. Na experiência brasileira tem efetivamente sido um indutor ou facilitador da
cooperação entre os municípios. Ao reunirem-se em torno de uma mesa, os gestores
municipais constroem e reforçam compromissos mútuos com a busca de solução para
problemas comuns a todos, criando uma identidade e o sentimento de pertencer a um
grupo. Verificamos aqui o fenômeno do desenvolvimento de uma instituição induzindo
condutas e comportamentos moldados pelo comprometimento do grupo através da cons-
trução de consensos. É lugar comum em reuniões de partícipes de consórcios o uso da
expressão estamos todos no mesmo barco e devemos remar na mesma direção.

Evidentemente, a cooperação sempre será uma decisão de cada município, a partir
dos interesses e objetivos políticos hegemônicos locais. Nesses processos decisórios, a
sociedade civil vem ganhando importância crescente na democratização dos países do
MERCOSUL. A experiência de Minas Gerais demonstra que a indução dos consórcios de
cima para baixo, mesmo utilizando recursos financeiros e constrangimentos políticos,
não assegura a sua sobrevida. Essa situação impõe a elaboração de estratégias menos
coercitivas e mais articuladoras dos diversos atores locais interessados na implementa-
ção do SIS-MERCOSUL, o que é bem mais trabalhoso. Nessa perspectiva, podemos inserir
o instrumento consorcial em um modelo de gestão mais amplo que denominamos admi-
nistração gerencial participativa, em contraposição ao modelo de administração gerenci-
al tecnocrática, já que, atenta às diretrizes do SUS, essa proposta não abre mão da
participação da sociedade, já instituída pela Constituição Federal do Brasil e pelas leis
orgânicas da saúde. Portanto, além do envolvimento dos ministérios da saúde dos esta-
dos parte do MERCOSUL, devem ser envolvidos os gestores dos demais níveis de governo
nos quatro países e entidades da sociedade civil organizada dos municípios fronteiriços na
definição do desenho final do SIS-MERCOSUL. Especial atenção, no caso do Brasil,  deverá
ser dada aos secretários municipais de saúde com o envolvimento direto do CONASEMS
e das suas entidades estaduais na elaboração e implementação da proposta. A sustenta-
bilidade política dessas parcerias, conforme verificado no Brasil, depende da sua base de
sustentação social e das respostas efetivas que produz para os problemas relacionados
ao acesso dos cidadãos aos serviços e ações de saúde.

A sustentabilidade institucional do SIS-MERCOSUL dependerá, inicialmente, no caso
brasileiro, dos poderes legislativos dos três níveis de governo. Como exposto neste tra-
balho, apesar de previsto na Constituição Federal do Brasil, o instituto do consórcio
público depende de regulamentação através de lei complementar que venha corrigir os
desvios cometidos. Portanto, sugerimos que seja dada prioridade ao acompanhamento
da tramitação e votação do projeto de lei 1071/1999 no Congresso Nacional, com as
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modificações necessárias à caracterização do consórcio como instrumento de gestão.
Conforme previsão constitucional, os estados e municípios deverão contar com leis se-
melhantes e esse compromisso deverá ser firmado entre o Ministério da Saúde, secreta-
rias estaduais e municipais de saúde. Outra opção é que sejam normatizados instrumen-
tos específicos para a cooperação transfronteira. Tal compromisso em relação à revisão
ou implementação de legislação específica sobre consórcios públicos ou instrumentos
similares, caso necessário, deverá ser firmado entre os países do MERCOSUL no tratado
ou acordo firmado para instituição do SIS.

No nosso entendimento, o instrumento consorcial, segundo conceitos desenvolvidos
neste trabalho, atende perfeitamente aos requisitos de flexibilidade e agilidade para
instituição do SIS-MERCOSUL, permitindo diversas articulações de municípios segundo
as necessidades e características locais. Como instrumento, torna possível a inserção de
um ente federado em diversos arranjos territoriais simultâneos, sendo adequado a um
processo de gestão dinâmica e não burocrática entre entes federados cooperativos, com
necessidades e potencialidades específicas relativas à atenção à saúde de suas popula-
ções. Dessa forma, para determinado ente federado, a adoção da estratégia consorcial
não implica  a sua fixação a um único território geograficamente determinado. O mesmo
município pode ser partícipe de diversas parcerias simultâneas, segundo suas necessida-
des e estratégias. Por ser um instrumento de gestão cooperativa de caráter dinâmico,
adequado ao dinamismo das relações existentes entre demanda e oferta de serviços e
ações de saúde, tal e qual essas relações, o consórcio desconhece fronteiras que não
aquelas da disposição à cooperação.

Apesar das diversas normas que atribuem aos municípios a responsabilidade pela
atenção básica, há experiências de consórcios que buscam a integração de redes básicas
de assistência à saúde e mesmo a prestação dessa assistência a residentes em municípios
vizinhos em áreas conurbadas. Quando verificada conurbação entre municípios da linha de
fronteira, a atenção básica poderá, portanto, ser objeto de parceria transfronteira.

 A análise da experiência brasileira permite afirmar que os consórcios:

• facilitam o acesso das populações do interior do país a equipamentos e serviços
que, até então, concentravam-se apenas nas capitais e grandes cidades;

• possibilitam a utilização plena de equipamentos e serviços ociosos;

• induzem a implantação de novos serviços e ações de saúde e a melhoria dos exis-
tentes;

• permitem economia por ganho de escala na aquisição de materiais e serviços;

• estimulam a reprodução de experiências bem sucedidas entre municípios consorciados;

• fortalecem politicamente os municípios consorciados nas suas relações com os
demais níveis de governo.
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Sendo assim, o objeto de cada parceria deverá ser definido pelos parceiros, reunidos
pela identidade em torno de problemas comuns, contando sempre com o apoio técnico e
logístico dos demais níveis de governo e, do lado brasileiro, especialmente das secreta-
rias estaduais de saúde - SES. O objeto determina a base territorial sobre a qual realizar-
se-ão as ações previstas no termo de cooperação por questões de economia de escala e
de acessibilidade dos usuários. O planejamento das atividades a serem desenvolvidas
deverá utilizar técnicas que propiciem a participação de representantes de todos os
municípios consorciados, devendo partir de uma abrangente análise de situação da as-
sistência à saúde na região ou microrregião, com ênfase nos seguintes aspectos:

• identificação dos equipamentos, serviços e fluxos de usuários já existentes;

• identificação de equipamentos e serviços ociosos e sobrecarregados; e

• identificação da necessidade e priorização da implantação de novos serviços.

Os diversos níveis de gestão do SUS já dispõem de dados sobre a movimentação de
usuários estrangeiros nos serviços de saúde localizados em municípios fronteiriços. Da-
dos semelhantes relativos aos demais países deverão ser  agregados aos brasileiros,
gerando informações que permitam traçar ações no sentido de reorientar e normatizar,
através de instrumentos de regulação da oferta e da demanda, esses fluxos que ocorrem
espontaneamente. A identificação de equipamentos e serviços ociosos deverá comple-
mentar esse estudo inicial, contribuindo para o redirecionamento de fluxos no sentido de
maior racionalidade na utilização dos recursos existentes com melhor distribuição da
demanda em relação às capacidades já instaladas.

Esse estudo sobre fluxos existentes e ociosidade/sobrecarga de equipamentos e servi-
ços é o primeiro passo para a apropriação dos custos dos serviços e ações de saúde em
cada região das fronteiriça. Servirá para orientar a negociação em torno da forma de
participação de cada país no financiamento do SIS-MERCOSUL. Face à diversidade de ar-
ranjos institucionais na prestação de serviços de saúde nos quatro países, avaliamos que
os mecanismos de transferência de recursos serão viáveis apenas entre os ministérios da
saúde ou congêneres. A partir de cada ministério – ou estrutura similar, os recursos serão
transferidos aos municípios ou utilizados para pagamento aos prestadores. Uma questão
pendente, que demandará estudos específicos, diz respeito aos valores para pagamento
dos serviços prestados, quer se adote o critério de valor per capita ou por procedimento
realizado. Aqui poderá ser identificada uma grande barreira à concretização do SIS-MERCOSUL.
Como verificado no estudo de caso brasileiro, desníveis de capacidade de financiamento do
sistema de saúde podem representar um grande obstáculo à cooperação.

A expansão da oferta de serviços poderá ocorrer em segundo momento e deverá
integrar, no caso brasileiro, o Plano Diretor de Investimentos – PDI  estadual. Os 4 estados
parte deverão instituir no âmbito do MERCOSUL um fundo específico para financiar a
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implantação e manutenção de novos serviços do SIS, similar ao fundo já existente para
manutenção das atividades dos grupos de trabalho do MERCOSUL. Os recursos desse
fundo serão transferidos, através de convênios firmados com os consórcios, por exem-
plo, aos municípios onde serão implantados os serviços. Tais convênios devem assegurar
contrapartidas solidárias dos governos locais beneficiados pelos investimentos ou pela
prestação de serviços. A participação dos estados no investimento também deverá ocor-
rer via convênios com o conjunto de parceiros.

Dessa forma, a formalização da cooperação transfronteira poderá implicar na neces-
sidade de revisão dos planos diretores de regionalização (PDR) por parte das SES, no
sentido de incorporar as demandas dos países vizinhos. Para que haja harmonização
entre os diversos processos de planejamento a serem desencadeados, a coordenação e
suporte técnicos deverão ser assegurados pelas SES. Para que exerçam seu novo papel de
forma eficaz, as SES deverão rever suas estruturas organizacionais.

No nível das secretarias municipais de saúde ou equivalentes, a implementação dos
consórcios ou de instrumentos similares implicará na necessidade de aperfeiçoamento
das respectivas estruturas de planejamento, com destaque para as atividades de avalia-
ção, controle e informação. O suporte técnico das SES para os municípios pequenos,
como já citado, será crucial nessas áreas.

Sugerimos ainda a criação de câmaras de desenvolvimento regional dos sistemas de
saúde, instituídas nos moldes da Câmara do Grande ABC, conforme descrita por DANIEL
& SOMEKH (2001). Naquela experiência, implementada segundo os autores através de
regimento, sem personalidade jurídica,  e desenvolvida a partir das experiências da
Câmara Setorial Automobilística e do Consórcio Intermunicipal das Bacias Billings e Ta-
manduateí, foram envolvidos não apenas as prefeituras municipais e governo estadual,
mas também entidades da sociedade civil representativas de trabalhadores e empresári-
os, constituindo-se como espaço de negociação e formalização de acordos, visando o
desenvolvimento sustentável da região. Esse modelo organizacional poderá ser útil para
a articulação dos diversos prestadores públicos e privados de serviços de saúde existen-
tes em cada região ao longo das fronteiras, com a participação de representantes dos
conselhos de saúde, no caso brasileiro, e de representantes da sociedade civil dos de-
mais países, com o objetivo de coordenar a ampliação ou implantação de serviços e a
agregação de novas tecnologias na assistência à saúde, na perspectiva do desenvolvi-
mento sustentável do SIS-MERCOSUL.

Os instrumentos de cooperação instituídos no âmbito do SIS-MERCOSUL devem con-
tribuir para a configuração de redes microrregionais e regionais de assistência à saúde
desde o seu planejamento até a sua operacionalização. A experiência brasileira demons-
tra a capacidade de influência positiva dos municípios com maior nível de organização
sobre os que têm redes mais frágeis e insuficientes no âmbito dos consórcios, no sentido
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da melhoria da qualidade dos serviços prestados. Acreditamos que tal influência poderá
ser exercida pelo SUS sobre os sistemas de saúde dos demais países.

Além da implementação de instrumentos de referência e contra-referência, tais sis-
temas deverão definir as portas de entrada para atenção à saúde, evitando a demanda
espontânea e não referenciada de usuários aos níveis mais complexos. Tal modelo assis-
tencial poderá buscar o apoio de organismos internacionais para o seu desenvolvimento,
com destaque para a Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS. Outra alternativa é o
cadastramento da população vinculada ao SIS-MERCOSUL, instituindo um cartão de saú-
de específico para as regiões fronteiriças, minimizando assim a demanda não regulada.
O cadastramento da população permite também o desenvolvimento de mecanismos de
financiamento dos serviços por critérios de cobertura populacional.

A participação da sociedade no caso brasileiro já está definida na legislação do SUS
em todos os níveis de governo. Dessa forma, a adesão de cada município ao SIS-MERCOSUL
deverá ser objeto de deliberação das conferências ou conselhos municipais de saúde.
Cabe aos conselhos acompanhar e fiscalizar a execução das ações previstas nos termos
de cooperação e a indicação de membros para composição das câmaras de desenvolvi-
mento regional dos sistemas de saúde propostas acima. Tais câmaras, na ausência de
estruturas similares aos conselhos municipais de saúde nos demais países do MERCOSUL,
deverão constituir-se como espaço aberto à participação da sociedade civil daqueles
países, resguardado, do lado brasileiro, o poder deliberativo final dos conselhos e
conferências municipais de saúde. Consideramos a participação da sociedade civil ele-
mento crítico para a sustentabilidade política e institucional do SIS-MERCOSUL. Nesse
sentido, as propostas em desenvolvimento no Ministério da Saúde no sentido de qualifi-
car a participação da sociedade nos espaços de controle social do SUS deverão priorizar
os municípios e estados fronteiriços.

Feitas essas considerações, reiteramos que a instituição de instrumentos de gestão
similares aos consórcios entre os municípios fronteiriços dos países que compõem o
MERCOSUL, representa, à luz da experiência brasileira, a melhor forma para implemen-
tação do SIS. A reprodução dessa experiência nas relações internacionais pode vir a ser
menos instável por pressupor um posicionamento mais claro e consistente dos ministérios
da saúde, em especial do brasileiro, superando a situação atual de inexistência de normas
para sua organização no nosso país.

Finalmente, não podemos omitir o fato de que a estruturação de um sistema de saúde
relaciona-se com outros processos socioeconômicos como a estruturação das vias e meios de
transporte, do sistema educacional e dos serviços de assistência social, por exemplo. Os
projetos a serem implementados através dos consórcios podem demandar operações a outros
setores das administrações públicas nos três níveis de governo. As respostas a essas operações
exercerão grande influência sobre as possibilidades de êxito do SIS-MERCOSUL.
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10. RELATÓRIO DO 1O SEMINÁRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO DOS “SERVIÇOS
INTEGRADOS DE SAÚDE DO MERCOSUL,
O SIS – MERCOSUL”
Diretoria de Investimentos e Projetos Estratégicas – DIPE/SE/MS.

A Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, através de sua Diretoria de Investi-
mentos e Projetos Estratégicos, promoveu, nos dias 5 e 6 de abril de 2004 no Rio de
Janeiro, o 1º Seminário para estruturação dos “Serviços Integrados de Saúde do MERCOSUL,
o SIS – MERCOSUL”, visando a estabelecer um processo de discussão acerca de seu de-
senvolvimento, a partir de uma ou mais ferramentas que possibilitem a integração desses
serviços e a racionalização dos recursos da saúde.

A demanda para o redimensionamento da questão das fronteiras teve sua origem no
Seminário Estratégico do MERCOSUL, no ano de 2003, quando houve o reconhecimento
da importância de promover a integração das ações de saúde nas fronteiras. Naquela
época, foi determinado que a Diretoria de Investimentos e Projetos Estratégicos – DIPE/
SE/MS ficaria responsável pela coordenação do projeto de cooperação técnica para inte-
gração da saúde entre os países. O seminário sobre o SIS – MERCOSUL é, portanto, uma
resposta a essa demanda do SGT nº 11 – Saúde.

Ainda que essa discussão já venha acontecendo e iniciativas que tratam desta inte-
gração já venham sendo implementadas em algum grau, sua falta de sustentabilidade,
visibilidade ou seu caráter pontual têm-se apresentado como dificultador do desenvolvi-
mento dessa ferramenta de gestão como uma solução eficiente para lidar com a situação
precária vivida pelas populações de fronteira em questão.

Esse seminário de âmbito exclusivamente nacional representou a evolução e a tentativa
de consolidação da discussão interna no Brasil. Buscou dar transparência ao processo e
fazer convergir os conhecimentos visando a harmonizar o entendimento sobre o tema
por parte dos diversos segmentos, setores e esferas de governo interessados: gestores
públicos do setor saúde, diversos segmentos que compõem os entes federados a partir da
estrutura de regionalização e fontes financiadoras nacionais e internacionais1.
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1 Esse seminário contou com a participação de: Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL, Coordenação Nacional
do SGT nº 11 – Saúde no MERCOSUL, AISA, Comitê de Fronteiras (AISA/MS), IBAM, CEPAM, CONASS, CONASEMS,  Itaipu
Binacional, SES, SMS, ANVISA, Fiocruz, ANS, DIPE, SPO, DAD, SAS, SGP, SVS, DATASUS, SGTES, AIDS, UERJ, OPAS, UNESCO,
BNDES, BID, PNUD, consultores OPAS.



150

SIS-MERCOSUL – Uma Agenda para Integração

A estruturação do SIS–MERCOSUL foi, portanto, discutida por diversas pessoas, represen-
tando instituições e práticas com visões distintas e complementares da situação, ocasionando
um ensaio de construção do entendimento nacional sobre o tema.

Por fim, vale enfatizar que esse seminário não teve a pretensão de surgir com uma
proposta de elaboração da referida ferramenta, uma vez que só havia representantes nacio-
nais, quórum insuficiente à construção do SIS – MERCOSUL em seus diversos aspectos.

 Objetivos do 1o Seminário para estruturação do SIS – MERCOSUL

Esse seminário teve basicamente quatro objetivos:

• apresentar a discussão preliminar do modelo do SIS – MERCOSUL, de modo a arti-
cular discussões internas do MS, da Coordenação Nacional do SGT nº 11 – Saúde,
do Comitê de Fronteiras (AISA), aproximando-as da realidade vivida pelas SMS de
fronteiras e das fontes de fomento desenvolvimentistas;

• sistematizar as especificidades conceituais necessárias para o corpo teórico do
projeto e evidenciar aspectos de sua implementação para planejar seu desenvolvi-
mento;

• promover um espaço de interlocução entre os diversos atores envolvidos, visando a
tornar transparente e participativo o processo de elaboração desta ferramenta; e

• desenvolver uma agenda de trabalho para o fortalecimento da integração necessária
à viabilidade do SIS – MERCOSUL.

Visando a subsidiar a realização da oficina, foram apresentados painéis seguidos de deba-
tes acerca dos benefícios e dificuldades esperados para a implementação do SIS – MERCOSUL
no Brasil e as relações com os países membros.

 Palestras do dia 5 de abril

No primeiro dia pela manhã, houve uma série de apresentações que abordaram a
evolução histórica, justificativas, dificuldades observadas e previsíveis sobre a integra-
ção dos sistemas de saúde dos países do MERCOSUL. Dificuldades jurídico-administrati-
vas e diplomáticas são traduzidas em lento processo de harmonização. Essa realidade
reflete-se em uma série de ações em saúde atualmente realizadas e estruturadas por
acordos informais, gerando diversas distorções quanto à qualidade do registro de usuá-
rios, ao financiamento dos sistemas de saúde, a falta de racionalidade da estruturação
dos sistemas, ao custo–efetividade dos investimentos, à dificuldade de acesso a todos
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os níveis de complexidade, dentre outros. A manhã de trabalho foi composta por painéis
que apresentaram a experiência prática dos profissionais brasileiros de saúde pública
nas fronteiras do MERCOSUL.

No período da tarde, os painéis abordaram o processo de integração e harmonização
dos sistemas de saúde, através da experiência acumulada pela Coordenação Nacional do
SGT nº 11 – Saúde no MERCOSUL e de três trabalhos que estudaram a viabilidade da
construção do SIS, à luz: da experiência nacional de consorciamento entre municípios
para viabilizar a atenção integral da saúde; da experiência internacional e intrabloco
regional, em particular da União Européia que, guardadas as devidas diferenças, foi o
bloco que mais avançou no processo de harmonização; e por fim, da economia da saúde,
enfatizando que diferentes composições de fontes de financiamento geram diferentes
perfis de oferta e demanda de serviços de saúde. Esse trabalho propôs ainda três cená-
rios distintos para a integração e harmonização: um com incremento residual de recursos
e obrigações; o segundo contando com incrementos coerentes com as capacidades finan-
ceiras e operacionais dos países; e, por fim, aquele com indução financeira e aplicação
de novos recursos.

De acordo com o conhecimento que foi sendo acumulado através do intercâmbio de
informações, documentações e experiências, conclui-se que, dada a especificidade de
processos de integração, as ações deveriam ser pensadas e planejadas de acordo com
horizontes temporais distintos. Dessa forma, as ações possíveis no curto prazo servirão
também como fortalecimento e banco de dificuldades e experiências exitosas para o
fortalecimento da integração. Assim, além de importante ferramenta para qualificar as
políticas de saúde, o SIS também tem sua importância política como indutor do processo
de integração regional, uma das prioridades do governo brasileiro.

 Metodologia da oficina do dia 6 de abril

Foi realizada, no segundo dia, uma oficina de trabalho composta pelos participantes
anteriormente mencionados neste documento que, em posse das informações comparti-
lhadas no dia anterior e do interesse comum de viabilizar, imprimir racionalidade, sus-
tentabilidade e qualidade às ações de saúde nas fronteiras, buscou travar um debate
sobre a integração. Considerada a reconhecida dificuldade no tocante à qualidade e dis-
ponibilidade de informações, assim como à sua comunicabilidade entre países, a oficina
foi orientada para a elaboração de propostas para a estruturação do SIS – MERCOSUL a
partir dos principais indicadores disponíveis de saúde na região fronteiriça, dados da
situação epidemiológica, das questões referentes ao financiamento consideradas as rea-
lidades, necessidades e limitações observadas.
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Para que a oficina de trabalho assegurasse a participação de todos os presentes no
seminário, foram utilizadas metodologias de planejamento estratégico e os participan-
tes foram divididos em três grupos, cada um discutindo um tema específico:

GRUPO I - Aspectos Organizacionais (estruturas e instrumentos para a gestão e
processo de integração);

GRUPO II - Regulação e Financiamento (incluindo informatização e fluxo de infor-
mações); e

GRUPO III - Aspectos Político-Institucionais (incluindo relações entre gestores, con-
trole social, harmonização etc.).

Os temas foram abordados, em cada grupo, vis-à-vis a três cenários estratégicos,
considerando o horizonte temporal, limitações quanto ao processo de integração e apor-
te de financiamento adicional:

Cenário I
Transfronteiriço e imediato:

• ações que podem ser realizadas independentemente do processo de integração
(quando há indefinições quanto aos instrumentos e processos de integração);

• ações que não implicam recursos adicionais, mas podem fortalecer etapas futuras
do processo de integração; e

• ações que dão continuidade e otimizam a utilização e qualidade das ações atual-
mente existentes no âmbito transfronteiriço.

Cenário II
Harmonização intrapaíses e médio prazo:

• ações que contribuem para a definição e criam os alicerces para viabilizar a im-
plantação dos instrumentos e processo de integração (avançam no sentido da har-
monização);

• ações que ampliam a integração na medida da capacidade financeira e operacional
existente nos países, sem incremento significativo de novos recursos financeiros; e

• ações visando consolidar àquelas no cenário I.

Cenário III
Harmonização interpaíses e longo prazo:

• ações que implantam e consolidam instrumentos e processo de integração, ou seja,
que harmonizam as estruturas, políticas e economias da saúde entre os países;
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• ações que ampliam a capacidade financeira e operacional dos países para a implan-
tação e consolidação do SIS, ou seja, cria estruturas e gera recursos para o SIS; e

• ações cujos resultados são observáveis no longo prazo.

O trabalho dos grupos foi iniciado com a apresentação de alguns DESAFIOS existentes
e/ou previsíveis, conclusões traçadas a partir da discussão do dia anterior. Além desses,
cada grupo buscou elencar demais DESAFIOS por cenário, relacionados aos temas atribu-
ídos aos grupos. Após a definição dos mesmos, foram atribuídas as ações já em execu-
ção relacionadas à superação de cada desafio e, posteriormente, aquelas que ainda de-
vem ser realizadas.

Por fim, o grupo temático “Regulação e Financiamento” levantou prazos estimados
para a realização das ações descritas e atores envolvidos na execução destas ações. Esta
última etapa foi realizada somente por este grupo temático uma vez que nos demais
grupos não houve tempo hábil para sua realização.

O resultados dos trabalhos poderão ser vistos nas planilhas seguintes, de acordo com
resumo abaixo:
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A coleta de sugestões e informações relevantes à elaboração do documento base do
Projeto do SIS – MERCOSUL, considerando a experiência brasileira, foi feita através de
três atividades articuladas e complementares:

• realização de uma oficina com a participação de técnicos do Ministério da Saúde,
do Subgrupo de Trabalho 11 – SGT 11 – “Saúde” e da Organização Pan-Americana
da Saúde – OPAS;

• elaboração de estudos por especialistas sobre as experiências internacionais de or-
ganização da assistência à saúde em regiões fronteiriças, as experiências brasilei-
ras de parcerias entre municípios para assistência à saúde e estudo das condições
de sustentabilidade do SIS – MERCOSUL pelo enfoque da economia da saúde; e

• realização de seminário reunindo os profissionais que desenvolveram as ativida-
des anteriores com gestores municipais e estaduais das regiões de fronteira, além
de representantes de experiências em desenvolvimento nessas regiões.

Tanto nos artigos encomendados quanto nas diversas apresentações durante o semi-
nário, a aproximação com mais detalhes da realidade dos municípios de fronteira e mesmo

11. UMA AGENDA PARA VIABILIZAR O
SIS – MERCOSUL1

1 Baseada no resultado dos debates travados em reuniões, oficinas, seminários e do esforço de pesquisa sobre
integração regional.

Gilberto Antônio Reis
Médico da Secretaria Municipal de Saúde de Betim/MG e Professor do Curso de Especialização em Saúde Pública da
Universidade do Estado de Minas Gerais.

Sulamis Dain
Professora Titular do Instituto de Medicina Social da UERJ

Alcindo Antônio Ferla
Médico, doutor em educação (UFRGS), foi Secretário Substituto da Secretaria do Estado da Saúde do Rio Grande do Sul (1999
a 2002) e atualmente é assessor da direção do Grupo Hospitalar Nossa Senhora da Conceição e consultor do Departamento
de Informação e Informática do SUS / Ministério da Saúde.

Janice Dornelles de Castro
Economista, mestre em planejamento e financiamento em saúde (LSE/Londres), doutora em saúde coletiva (UNICAMP) e
professora do Curso de Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Maria Lectícia de Pelegrini
Enfermeira, sanitarista, mestre em ciências da saúde (Unisinos) e atualmente é assessora da direção do Grupo Hospitalar
Nossa Senhora da Conceição.
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dos sistemas nacionais de saúde dos quatro países foi destacada. Julgamos pertinente que
as próximas etapas de atividades diplomáticas para a integração entre os sistemas de saúde
dos quatro países incluam a realização de estudos diagnósticos (de capacidade instalada, de
necessidades reprimidas, das perspectivas, dos eixos orientadores do planejamento, de
custo e preço de produtos e serviços, em particular de média e alta sofisticação tecnológica),
bem como que se desenvolva esforço conjunto para a indução de agendas comuns de pesquisa
aos órgãos nacionais dos quatro países responsáveis pelo fomento à pesquisa e ao desenvol-
vimento tecnológico, assim como aos institutos e órgãos de pesquisa.

Um importante aspecto a ser dimensionado de forma mais adequada é a caracteriza-
ção do volume e do tipo dos atendimentos interfronteiras que já ocorrem. Estudos e
relatos indicam que há um grande fluxo transfronteiras informal, que não é capturado
pelos inúmeros sistemas de informação já existentes. Acerca desse problema é importante
frisar que, na avaliação dos consultores, qualquer iniciativa que dificulte ou ameace os
fluxos atualmente existentes terá, como efeito mais rápido, o retorno à informalidade,
já que as redes de solidariedade para o atendimento à saúde são efetivas não somente
nesses fluxos interfronteiras, mas também, como se pode facilmente constatar, nos gran-
des centros urbanos brasileiros. Uma ação de comunicação que afirme a garantia do
acesso aos serviços de saúde em fluxos transfronteiras pode ser um eficiente mecanismo
para o melhor ordenamento desses fluxos, com a captura de informações necessárias
para o desenho de estratégias de compensação financeira ou mesmo para o adequado
dimensionamento dos serviços de saúde nas regiões de fronteira. Parece igualmente
estratégico desenvolver ações nesse sentido nas regiões onde já se verifica um fluxo
mais expressivo de atendimentos transfronteiras e/ou onde já se desenvolvem iniciativas
locais de regulação da oferta e do acesso a esses serviços. As experiências da Itaipu
Binacional, do estado do Paraná e do município de Foz do Iguaçu e do estado do Rio
Grande do Sul com o Uruguai mostram um importante grau de solidez para abrigar um
esforço adicional nesse sentido.

Da mesma forma, o reforço à agenda conjunta de discussões sobre a implementação
de projetos/políticas de informação e informática em saúde mostra-se oportuno, já que
se verifica atualmente uma fase incipiente de mudanças nessa área, nos quatro países.
A migração conjunta para padrões tecnológicos e de representação de informação com-
patíveis e integráveis entre si tem, nesses momentos de transição, uma oportunidade
singular. Por outro lado, sugerimos a busca de fontes internacionais de recursos para, em
complemento às fontes já existentes nos orçamentos nacionais, avançar na implantação
de projetos de identificação de usuários, profissionais e serviços, a exemplo do que vem
acontecendo no Brasil com a implantação do Cartão Nacional de Saúde. Esse projeto, de
relevância destacada internacionalmente, vem despertando o interesse nos demais paí-
ses do bloco e pode ser um importante estímulo ao reordenamento dos sistemas nacio-
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nais de informação e informática, segundo as diretrizes que vêm sendo destacadas in-
ternacionalmente e implementadas no projeto brasileiro.

Em relação ao financiamento, as diversas alternativas apresentadas mostraram-se
adequadas. A adoção de uma estratégia para a formalização do processo de integração
deve ser feita preservando-se a possibilidade da implementação de modelos mistos de
financiamento, a serem definidos e pactuados em acordos multilaterais estabelecidos a
posteriori. Deve ser ressaltada a sugestão de que, antes mesmo da coleta de dados para
permitir a construção de propostas mais embasadas na realidade, tendo em vista o volu-
me de demandas regulares e informais que já se observa nos municípios brasileiros da
região das fronteiras com países do MERCOSUL, seja criado um incentivo financeiro para
garantir minimamente os padrões atuais de atendimento a cidadãos de outros países
com suportes adequados dos governos federal e estaduais aos municípios da linha de
fronteira, paralelamente à adoção de medidas que fomentem a cooperação internacional
no nível local para a organização de redes assistenciais transfronteiriças. Mais do que
isso, tal iniciativa pode representar uma experiência piloto para a validação de novos
componentes das estratégias de aproximação.

De acordo com as evidências sistematizadas até agora, esse incentivo poderia tomar
a forma de um repasse na modalidade fundo a fundo, tomando como base a população do
próprio município. Tendo em vista o que se pode verificar pela revisão de relatos e
estudos anteriores, um incentivo equivalente ao intervalo de 30 a 50% dos repasses per
capita para a Atenção Básica, além de representar um pequeno impacto financeiro para o
governo brasileiro, também teria condições de permitir o incremento nas ações de regu-
lação atualmente desenvolvidas, tais como o registro dos cidadãos, dos procedimentos
demandados e realizados e algum fluxo de contra-referência para os serviços de saúde
do país de origem. Também parece adequado que esse repasse seja antecedido da firma-
tura de um compromisso para adesão entre o Ministério da Saúde e os respectivos muni-
cípios e estados, descrevendo com mais precisão as obrigações das partes e os mecanis-
mos de prestação de contas. A participação mais ativa dos Conselhos de Saúde está
indicada, quer porque têm essa prerrogativa assegurada legalmente, essa tem sido uma
deliberação reiterada nas últimas Conferências Nacionais de Saúde, quer porque a for-
mação de uma rede social transfronteiras parece oferecer efeitos mais rapidamente no
que se refere ao controle social do que a pactuação de estratégias similares nos trâmites
diplomáticos, que já têm sob sua responsabilidade a construção de mecanismos para a
integração/harmonização da gestão.

A proposta concreta, que considera as assimetrias entre os sistemas de saúde do
Brasil e dos demais países do MERCOSUL, seria a de criar uma categoria de gestão, a dos
municípios SIS – MERCOSUL, na qual seriam habilitados, por adesão, os municípios bra-
sileiros de fronteira que se dispusessem a operar em âmbito transfronteirço. Haveria
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clara identificação dessa condição de gestão, com destaque para os projetos neles desenvol-
vidos, assim como para sua identidade visual (selo SIS –MERCOSUL), institucional e política.

Essa condição de gestão, inicialmente no âmbito das ações do SUS, poderia ser poste-
riormente generalizada para os demais países, nos territórios de fronteira e também, no
Brasil, para as fronteiras não MERCOSUL.

Os municípios habilitados na condição de municípios SIS – MERCOSUL receberiam
crédito suplementar fundo a fundo e também teriam que planejar suas ações transfron-
teiras no espaço do PDI e do PDR, juntamente com as ações dos demais municípios.

Fariam parte da condição de habilitação para gestão SIS – MERCOSUL:

• a capacitação de profissionais de saúde para operar em âmbito transfronteiriço;
• a harmonização dos calendários de vacinação transfronteiras;
• a acreditação dos serviços e dos profissionais;
• a adaptação dos sistemas de informação, dentro da estrutura dos sistemas de

informação do SUS; e
• a definição da referência e da contra-referência.

A habilitação SIS – MERCOSUL ocorreria não só no campo da gestão plena da Atenção
Básica, mas também no campo da gestão plena do sistema, para municípios previamente
habilitados nesta condição.

Nesse caso, o PDI e o PDR deveriam refletir os novos fluxos de ações e estabelecer
recursos adicionais para adaptar a oferta a esse padrão ampliado de demanda.

A possibilidade de comprar serviços financiados pelo SUS e remunerados segundo sua
tabela de remuneração de procedimentos em território transfronteiras do MERCOSUL
deveria ser observada.

As ações dos municípios do SIS – MERCOSUL deveriam integrar os Observatórios de
Fronteira, aos quais deveriam ser incorporadas as experiências já em curso na fronteira
com o Uruguai e na empresa Itaipu Binacional, com a intenção de difusão das boas práti-
cas transfronteiriças;

Nessas regiões deveriam ser desenvolvidos os primeiros Centros de Referência do
MERCOSUL, tanto no campo das especialidades médicas, quanto no campo do ensino dos
profissionais de saúde.

Tendo como referência as atividades desenvolvidas no Brasil, sugerimos que os demais
Estados partes desenvolvam processos internos de construção de consenso em torno da
análise de situação e elaboração de propostas para implementação do SIS –MERCOSUL, en-
volvendo os diversos atores que atuam na área da saúde em suas regiões de fronteira, para
que se construa uma agenda comum exeqüível para Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

A análise da experiência internacional sugere a necessidade de uma separação entre
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princípios de harmonização dos sistemas de saúde dos países e a operação concreta de
projetos transfronteiras. A par disso, contudo, sugerimos que todas as iniciativas relacio-
nadas às ações de saúde, quer sejam internas a cada país, bilaterais ou multilaterais,
quer sejam imediatas ou de longo prazo, passem a ser tomadas tendo como referência
um conjunto conhecido e compartilhado de valores que venham a nortear o processo
mais geral para a aproximação dos sistemas de saúde dos quatro países, como condição
fundamental para a sustentabilidade no longo prazo do SIS –MERCOSUL.

Os estudos e debates realizados apontam como diferenças marcantes o padrão de
financiamento e a concepção pública do sistema de saúde brasileiro relativamente aos
demais países, diferenças essas que podem representar grande obstáculo à integração
dos sistemas de saúde dos quatro países. Além disso, a cooperação entre os sistemas de
saúde, conforme demonstrou a análise da experiência européia, enfrenta dificuldades
associadas a diferentes enquadramentos jurídicos, questões de responsabilidade civil,
restrições em matéria de planejamento de sistemas diferentes e mecanismos de reem-
bolso, dado que a aquisição de cuidados de saúde pode ter efeitos no país prestador e no
país do beneficiário. Para avançar, seria necessário dispor de:

• garantia de qualidade, padrões e protocolos clínicos, acreditação de profissionais,
em padrões semelhantes, acreditação de instituições;

• outros aspectos não clínicos da qualidade, tais como a garantia sobre uso e mani-
pulação dos equipamentos;

• sistemas de informação para pacientes e sistemas para os quais são referidos
(médicos e serviços);

• consistência dos procedimentos de contratação e reembolso;
• legalidade das transações entre fronteiras; e
• uso de sistemas e infra-estrutura de informações compatíveis.

Por outro lado, há relativo consenso acerca de alguns valores que podem ser traduzi-
dos no funcionamento do sistema de saúde. Entre esses consensos, a busca de eqüidade
parece merecer destaque no momento atual, podendo constituir um importante propul-
sor de um padrão inicial de pactuação sobre a organização e o funcionamento dos siste-
mas de saúde. Esse movimento de afinar compromissos comuns na busca de eqüidade
está sendo exercitado no momento atual, conforme demonstram as prioridades dos qua-
tro países apresentadas por ocasião da XXI Reunião Ordinária do SGT nº 11. A exemplo do
que se tem verificado na área de Vigilância em Saúde, parece ser oportuna a definição de
outras áreas para a pactuação e formalização de metas de curto e médio prazos.

Nesse sentido, foram identificadas ações de saúde específicas que podem ser desen-
volvidas pelos quatro países, como: o cuidado materno-infantil; o cuidado aos jovens
com ênfase no apoio às ações de prevenção focadas em HIV/AIDS e infecções sexualmen-
te transmissíveis; programas de tratamento e controle da transmissão da tuberculose,
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malária, hanseníase, febre amarela, cólera e leishmaniose. Esse campo da prevenção
independe da natureza pública ou privada dos sistemas de saúde e de suas gradações de
financiamento, sendo de responsabilidade estatal em todos os países do MERCOSUL.
Outra área identificada como de interesse comum é a produção de medicamentos e
assistência farmacêutica. O conjunto dessas ações – e outras de natureza semelhante
que venham a ser identificadas – constitui um denominador comum de políticas que
poderá ser ampliado através da cooperação entre os países.

Houve consenso nos fóruns realizados sobre a importância estratégica e política de
avanços formalmente constituídos, mesmo que parciais e localizados, na definição de
mecanismos comuns de regulação na área da saúde. Esse quadro regulatório deve ser
claro e transparente no que tange à aquisição de cuidados de saúde, permitindo às ins-
tâncias competentes dos Estados partes a sua utilização para celebração de acordos. Tais
mecanismos poderão desempenhar papel estratégico na superação das desigualdades
atualmente existentes, seja na estrutura e no funcionamento dos sistemas de saúde,
seja na situação de saúde da população, contribuindo para a harmonização das condições
de acesso às ações e serviços de saúde e de qualidade da atenção ofertada.

Sugerimos que a agenda desse processo de integração contemple o desenho de estra-
tégias para cada um dos países para universalizar o acesso e padronizar minimamente a
qualidade da Atenção Básica e a urgência/emergência a ser ofertada à população, como
portas de entrada no SIS – MERCOSUL, assegurando gratuidade nesse nível de atenção.
Vale lembrar que o acesso refere-se à acessibilidade física, à financeira e à informação,
compreendendo os seguintes domínios:

• percentagem da população abrangida pelo regime com financiamento público;
• gama de serviços disponíveis ao abrigo do regime com financiamento público;
• acesso ao seguro de saúde privado, de caráter voluntário;
• tempo de espera para obtenção de um serviço;
• disponibilidade de serviços de boa qualidade;
• disponibilidade de tratamentos inovadores;
• preço dos serviços de cuidados de saúde e nível de co-participação de custos.
• escolhas à disposição das pessoas (como acordos em matéria de encaminhamento

ou prestadores contratados);
• variações de caráter socioeconômico; e
• informação sobre serviços e profissionais, incluindo a sua mobilidade.

Nas questões relativas à qualidade, incluem-se as condições de entrada no mercado,
as condições processuais e a avaliação do exercício da atividade médica individual, abran-
gendo os seguintes domínios em especial:

• padrões nacionais com base em provas de eficácia;
• mecanismos organizativos destinados a assegurar cuidados seguros e de alta qualidade;
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• metodologias de acompanhamento e avaliação;
• segurança do doente; e
• experiência do doente.

A análise da viabilidade das propostas apresentadas na perspectiva brasileira deve
considerar:

• o espaço de governabilidade do Ministério da Saúde do Brasil, que tomou para si a
iniciativa do projeto do SIS – MERCOSUL; e

• os recursos necessários à implementação do projeto (recursos financeiros, organiza-
cionais, cognitivos e políticos) que estão sob controle do Ministério da Saúde do Brasil.

O encadeamento cronológico das operações relacionadas aos desafios colocados para
viabilização do projeto deve referenciar-se ao horizonte temporal do atual governo bra-
sileiro, ou seja, dezembro de 2006. A par desse limite, diversas operações poderão ultra-
passar esse prazo. Nesse caso, as bases para a conclusão dessas operações no longo
prazo deverão estar consolidadas no horizonte de tempo referido. Dessa forma, devem
ser identificadas operações para:

• o curto prazo ou imediatas, a serem concluídas até dezembro de 2004;
• o médio prazo, até dezembro de 2005; e
• o longo prazo, a partir de janeiro de 2006.

 1. Operações de curto prazo ou imediatas

Aspectos organizacionais:

• Formalizar a garantia de acesso, nos padrões atuais, do atendimento a cidadãos
de outros países – recomendamos a instituição, pelo Ministério da Saúde brasilei-
ro, de processo de habilitação de municípios da linha de fronteira para atendimen-
to a estrangeiros, com revisão dos seus tetos financeiros e suporte técnico em
parceria com as secretarias estaduais de saúde. Julgamos possível desenhar uma
proposta com viabilidade técnica para a criação de um repasse fundo a fundo, a
partir da adesão dos municípios de fronteira brasileiros a um cardápio de obriga-
ções formais com capacidade de ajustar fluxos, suprir parte das deficiências atu-
ais e induzir novos padrões de integração entre os países. A partir da experiência
brasileira de financiamento, indicamos o repasse na modalidade fundo a fundo. A
inexistência atual de dados sobre a referência populacional de estrangeiros não
nos parece impeditiva de operacionalizar tal repasse, já que é possível estabele-
cer preliminarmente uma estimativa a partir da população do próprio município.
As ações de vigilância, de informação e de referenciamento e contra-referencia-
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mento de cidadãos de outros países nos parecem imprescindíveis como responsa-
bilidade formal dos municípios para adesão aos repasses.

• Identificar ou desenvolver, em parceria com a OPAS, metodologia adequada à aná-
lise de aspectos de oferta e demanda por ações de saúde nas regiões de fronteira
que contemple a organização dos serviços de saúde, por nível de atenção (primá-
ria, secundária e terciária) e formas de gestão, com destaque para a oferta e as
condições de acesso aos serviços de urgência e emergência, atenção hospitalar e
unidades de referência (em especial hemodiálise, terapia intensiva e transplan-
tes). Esse estudo é de fundamental importância para o desenho de estratégias de
integração e para a proposição de modelos de financiamento para o atendimento
interfronteiras. Essa preocupação já vem sendo processada, como está demons-
trado na Ata da XXI Reunião Ordinária do Subgrupo de Trabalho nº 11 do MERCOSUL,
que estuda uma metodologia para o diagnóstico e a análise das capacidades
instaladas nos municípios de fronteira, bem como a demanda assistencial que já
está sendo atendida. Ao mesmo tempo em que se efetiva esse diagnóstico, suge-
rimos um mapeamento complementar de áreas de interesse dos quatro países.
Essa ação de diagnóstico geral de capacidade instalada e de demanda pode ser
recortada para os municípios de fronteira. Ela terá grande capacidade para permi-
tir a mobilidade dos cenários e das estratégias para o financiamento da atenção à
saúde oferecida entre os sistemas de saúde dos países do MERCOSUL.

• Fomentar a realização de estudos sobre o perfil de saúde nas fronteiras do ponto
de vista epidemiológico, sanitário e ambiental.

• Incluir na pauta de revisão da política de regionalização do SUS as regiões frontei-
riças no MERCOSUL.

Aspectos político-institucionais:

• Realizar estudos sobre o arcabouço jurídico-normativo e institucional dos siste-
mas de saúde dos países, em questões relacionadas à integração transfronteira
com fluxo de recursos financeiros, com destaque para a disponibilidade de recur-
sos orçamentários próprios e o grau de facilidade de captação de fontes externas
de recursos que possam ser utilizados na área da saúde, além dos instrumentos,
fluxos e metodologia de prestação de contas e controle do uso de recursos públicos.

• Identificar ou desenvolver instrumentos de gestão que possibilitem a formalização
no nível local das ações de saúde transfronteiriças, através de parcerias entre os
municípios brasileiros e os diversos prestadores dos sistemas de saúde dos países
vizinhos, considerando a autonomia dos municípios brasileiros na gestão do SUS no
nível local e as peculiaridades dos municípios e sistemas de saúde dos demais países.
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• Orientar os municípios brasileiros sobre a possibilidade de realizar licitações in-
ternacionais para compra de serviços assistenciais em países vizinhos.

• Realizar “SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NAS
FRONTEIRAS FÍSICAS DO MERCOSUL”, em agosto de 2004, com o objetivo geral de
subsidiar a integração das ações de saúde nas fronteiras físicas do MERCOSUL,
estabelecendo o grau de prioridade de cada uma e as estratégias operacionais
necessárias. Sugerimos, como produto final desse seminário, a composição de
uma agenda para a análise e definição de áreas estratégicas para a indução de
avanços no processo de integração, e a realização de oficinas locais e/ou regio-
nais após o seminário para concretização das ações na forma pactuada.

• Encaminhar assinatura do(s) pacto(s) entre os países em reunião prevista para
outubro/2004.

Regulação e financiamento:

• Fomentar a realização de estudos sobre o custo de ações e serviços de saúde
oferecidas nas regiões de fronteira pelos quatro países.

• Estimular o compartilhamento das discussões atuais sobre sistemas de informa-
ção em saúde e projetos de identificação de usuários, profissionais e serviços de
saúde, bem como o intercâmbio das atuais tecnologias disponíveis.

• Iniciar a troca de informações com a padronização de relatórios mínimos a partir
dos sistemas já existentes, possibilitando a instalação imediata de Observatórios
de Saúde do MERCOSUL, nas regiões de fronteira.

• Integrar as discussões que vêm acontecendo nos quatro países sobre medidas de
compensação financeira para municípios de fronteira e estimular o avanço dessas
discussões.

  2. Operações de médio prazo

Aspectos organizacionais:

• Organizar a demanda assistencial, disciplinando os fluxos e identificando centros
de referência para média e alta complexidade.

• Criar instrumento único de identificação de usuários, observadas as legislações de
cada país.

• Possibilitar o livre exercício profissional na fronteira, garantindo procedimentos
claros, simples e transparentes de validação profissional, de modo a facilitar e a
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desenvolver a mobilidade dos profissionais da saúde.

• Eleger entre os Estados partes ações de saúde prioritárias, de acordo com o diag-
nóstico local, integrando e fortalecendo projetos assistenciais estratégicos.

• Iniciar o compartilhamento de serviços de referência para a assistência de alta
densidade tecnológica e a criação de redes transnacionais de desenvolvimento
tecnológico.

Aspectos político-institucionais:

• Regulamentar, por meio de lei complementar, que atualmente tramita como proje-
to de lei, o artigo 20, parágrafo 2°, da Constituição Federal, que trata da defini-
ção de faixa de fronteira, e necessariamente considerar os antecedentes da legis-
lação brasileira, bem como as Resoluções Incorporadas ao Ordenamento Jurídico
nos quatro Estados partes do MERCOSUL.

Regulação e financiamento:

• Iniciar o planejamento integrado para a ampliação da capacidade operacional em
áreas de maior demanda na região de fronteira. Foi sugerida, com essa finalida-
de, a criação de câmaras de desenvolvimento regional dos sistemas de saúde, com
a participação de prestadores privados e públicos, além de representantes da so-
ciedade civil.

• Promover a compatibilidade entre os sistemas de informação referentes à presta-
ção de serviços de saúde.

• Desenvolver sistema integrado de informação epidemiológica para a faixa de fron-
teira.

• Estabelecer mecanismos de ressarcimento entre operadoras de planos de saúde e
entre estas e o serviço público.

• Iniciar busca conjunta e articulada, entre os países, de recursos externos para
investimentos estratégicos, desencadeando um processo solidário de identifica-
ção de fontes de recursos para a saúde.

• Fomentar a realização de diagnóstico detalhado sobre a capacidade instalada nos
sistemas de saúde dos quatro países, no que se refere à assistência e à produção
de insumos e tecnologias, bem como às demandas que poderiam ser referidas aos
outros países.



181

11. Uma Agenda para Viabilizar o SIS-MERCOSUL

 3. Operações de longo prazo

Aspectos organizacionais:

• Adotar política comum de assistência à saúde mediante articulação entre as redes
de serviços com processos acordados de referência e contra-referência.

• Integrar gestão e formação de recursos humanos.

Aspectos político-institucionais:

• Identificar as condições de direitos e deveres dos usuários no arcabouço legal e
institucional dos quatro países, bem como o estabelecimento de padrões comuns
para orientar o acesso, a oferta e a qualidade das ações e dos serviços de saúde
disponibilizados e os mecanismos que serão utilizados para dirimir dúvidas a esse
respeito.

• Ampliar a mobilização da sociedade civil, por meio de amplo diálogo com gestores,
trabalhadores e usuários nas regiões de fronteiras, visando à relevância da inte-
gração para os governos.

Regulação e financiamento:

• Criar fundos de coesão e desenvolvimento estrutural para áreas estratégicas, como
custeio de ações já desenvolvidas (atenção), custeio de ações novas (atenção) e
expansão em projetos multilaterais (gestão, pesquisa, informação, desenvolvi-
mento tecnológico, produção de insumos, etc). A definição de fontes de recursos –
próprios dos países e/ou captados em projetos de cooperação – e de mecanismos
de acompanhamento e controle e de estruturas para a gestão desses recursos deve
ser objeto de pactuação e formalização entre os países, envolvendo não somente
as estruturas executivas dos governos, mas também os demais poderes. Se essa
estratégia implica um decurso considerável de tempo, também é verdade que,
embrionariamente, pode ser desenvolvida por meio da busca integrada de fontes
externas de financiamento, bem como na definição de recursos próprios dos qua-
tro países, para utilização em projetos nacionais, de acordo com prioridades defi-
nidas em conjunto pelos demais países.

• Iniciar o compartilhamento de padrões de informação, do processo de registro de
eventos e da identificação de usuários, profissionais e serviços para efeitos do
sistema de informações.

Esse é o conjunto de operações consideradas por nós necessárias e suficientes para
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implementação do SIS – MERCOSUL. O desenho final do projeto e da sua implementação
aguarda as propostas dos demais Estados partes e as deliberações das instâncias compe-
tentes do MERCOSUL.



ANEXO





A Itaipu Binacional sempre atuou, por meio das suas diretorias, em parceria com as
autoridades brasileiras e paraguaias, de todas as esferas de governo, no sentido de
minimizar o impacto causado à região com a construção da usina hidrelétrica.

A atual diretoria da Itaipu Binacional, amparada no conceito da responsabilidade soci-
al, tem ampliado as ações da empresa buscando a melhoria do Índice de Desenvolvimen-
to Humano, maximizando sua intervenção em vários setores, entre eles a saúde.

A fim de orientar as ações de Itaipu na área da saúde, garantindo-lhe maior impacto
e resolubilidade, foi criado o Grupo de Trabalho Itaipu/Saúde, composto por 12 integran-
tes, sendo 6 brasileiros e 6 paraguaios, obedecendo à seguinte distribuição:

Brasil

• 1 Representante da Itaipu Binacional

• 1 Representante da Fundação de Saúde Itaiguapy

• 1 Representante do Ministério da Saúde

• 1 Representante da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná

• 1 Representante da Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu

• 1 Representante do CRESEMS da 9ª Regional de Saúde

Paraguai

• 2 Representantes da Itaipu Binacional

• 1 Representante da Fundação Tesai

• 1 Representante do Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social

• 1 Representante da 10ª Região Sanitária de Alto Paraná

• 1 Representante da 14ª Região Sanitária de Canindeyu.

O grupo de trabalho, de caráter permanente e consultivo, vinculado à Itaipu Binacio-
nal, tem por objetivo propor as estratégias para inserção das fundações de saúde insti-
tuídas pela Itaipu Binacional na organização e novapoio às ações de saúde na sua área de
influência, região da fronteira entre Brasil e Paraguai, abrangendo 27 municípios brasi-

GRUPO DE TRABALHO ITAIPU/SAÚDE
Joel de Lima

AS/FE - Itaipu Binacional
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leiros e 30 municípios paraguaios, em consonância com as respectivas políticas públicas
nacionais do setor de saúde.

A partir das orientações do grupo de trabalho, foi criado o Programa Saúde na Frontei-
ra, coordenado pela Assistência da Diretoria Financeira Brasileira, e pela Assistência da
Diretoria Geral Paraguaia, com os seguintes objetivos operacionais:

• apoio à organização das ações de saúde na região de Alto Paraná e Canindeyú,
Paraguai;

• apoio à organização das ações de saúde nas 9ª e 20ª Regionais de Saúde do Estado
do Paraná – Brasil; e

• apoio à integração das ações de saúde na fronteira visando à promoção, preven-
ção, proteção e recuperação da saúde, em conjunto com as instâncias governa-
mentais do Brasil e do Paraguai.

Atendendo aos objetivos estratégicos do programa, foram definidas algumas ativida-
des prioritárias para os anos de 2004 e 2005:

• realização de 2 cursos anuais de capacitação em Administração Pública para gesto-
res de saúde;

• realização de 1 curso bienal de especialização em Administração Hospitalar para
gestores dos hospitais vinculados ao sistema público de saúde;

• realização de cursos de sensibilização, motivação e humanização para os trabalha-
dores dos serviços públicos de saúde;

• implantação da gestão participativa nas Fundações de Saúde Itaiguapy e Tesãi,
com a criação de ouvidoria e representatividade dos trabalhadores nas instâncias
decisórias;

• realização de oficinas de integração entre as equipes dos hospitais das Fundações
de Saúde Itaiguapy e Tesãi;

• realização de 1 curso bienal de especialização em Medicina de Família e Comuni-
dade para os profissionais médicos que atuam na Atenção Básica;

• realização de 1 curso anual de especialização em Saúde da Família, para profissi-
onais de nível superior que atuam na atenção básica;

• realização de jornadas binacionais de discussão sobre temas sensíveis de saúde
na região da fronteira;

• realização de 1 curso modular de Vigilância em Saúde para os dirigentes dos servi-
ços públicos de saúde;

• realização de cursos de capacitação para agentes promotores de saúde;

• realização do I Congresso Binacional de Atenção Primária à Saúde na Fronteira;



• realização do I Seminário Binacional sobre Controle Social em Saúde Pública;

• realização de atividades no Dia Mundial sem Tabaco, com ações conjuntas entre
órgãos governamentais de Brasil e Paraguai, e a Itaipu;

• realização de atividades no Dia Mundial de Combate à Droga e ao Alcoolismo, com
ações conjuntas entre órgãos governamentais de Brasil e Paraguai, e a Itaipu;

• realização de atividades no Dia Mundial de Combate à AIDS, com ações conjuntas
entre órgãos governamentais de Brasil e Paraguai, e a Itaipu;

• realização da I Semana de Imunização na Fronteira, com campanha conjunta de
multivacinação envolvendo órgãos governamentais de Brasil e Paraguai, e a Itaipu;

• realização de atividades no Dia de Combate à Dengue, com ações conjuntas entre
órgãos governamentais de Brasil e Paraguai, e a Itaipu;

• realização da Semana de Saúde da Mulher, com ações conjuntas entre órgãos go-
vernamentais de Brasil e Paraguai, e a Itaipu;

• revisão dos documentos de intenção e convênios firmados entre a Itaipu Binacio-
nal e os Ministérios da Saúde do Brasil e do Paraguai;

• realização de um seminário com autoridades representativas dos Ministérios da
Saúde do Brasil e do Paraguai, a fim de debater o modelo de descentralização das
ações e serviços de saúde;

• realização de cursos de capacitação de recursos humanos para operacionalização
dos sistemas de informação em saúde; e

• criação de sistema de informação em saúde para a fronteira, priorizando a área de
imunização, população excluída, vigilância epidemiológica, atenção à saúde.

O grupo de trabalho se reúne ordinariamente uma vez por mês, quando avalia as
ações executadas e define as prioridades e estratégias das novas ações. As decisões do
grupo são tomadas por consenso e encaminhadas à diretoria da Itaipu Binacional.

Anexo — Grupo de Trabalho Itaipu/Saúde
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