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O ministro da Saúde indicado pelo governo Temer revelou-se um adversário do SUS, apesar de todas as evidências
que indicam sua importância para o bem-estar da sociedade. A alternativa ao SUS é a barbárie sanitária. O
verdadeiro desa�o está em completar a implementação das políticas e programas que vêm funcionando, e não em
desconstruí-los.

Os sistemas públicos de saúde — inspirados no pioneiro National Health Service da Inglaterra — demonstraram
maior e�ciência do que os dos países que conservam o modelo tradicional centrado no mercado. O gasto per
capita inglês com atenção em saúde é metade daquele dos EUA. Em 2015, o SUS realizou 46% do total de gastos
em saúde, e isso para atender 75% da população; o setor privado precisou de 56% para assistir apenas 25% dos
brasileiros.

O processo de reforma sanitária precisa completar-se, a gestão precisa melhorar; entretanto, não no sentido
imaginado pelo ministro. Outras medidas são necessárias, por exemplo, extinguindo o livre provimento pelo Poder
Executivo de todos os cargos de gestão de programas e serviços (isto não aumentará custos); ampliando a
cobertura de atenção básica para 80% das pessoas; fazendo investimentos estratégicos em saúde coletiva e em
serviços regionais onde haja di�culdade de acesso a hospitais; integrando a gestão e o planejamento dos vários
SUS existentes (federal, estaduais e municipais); criando política de pessoal que respeite pro�ssionais e usuários.

A necessidade de redução dos gastos públicos não poderá ser realizada na área social. A equidade e a justiça
social exigem que se considere que os grandes gastos do orçamento público estão sendo realizados em projetos
da elite econômica e política. Quase 50% do imposto arrecadado em 2015 foram gastos com serviços da dívida
pública; o “bolsa empresário” custou, nos últimos cinco anos, mais do que o SUS; a renúncia �scal na saúde
corresponde a mais de 15 bilhões de reais.

 

As diretrizes do SUS indicam o rumo para nossas políticas e para a gestão — está na Constituição. As reações
imediatas obrigaram o ministro a recuar e a desdizer o que tinha dito sobre a impossibilidade de assegurar o direito
de todos à saúde. Mais que isso: as reações demonstraram que esse princípio democrático está enraizado na
sociedade brasileira porque nasceu da sociedade (e não do Estado) em luta pela democracia nos anos 1970 e
1980, inscreveu-se na Constituição de 1988 e se disseminou por todos os rincões do Brasil com a implantação do
SUS.

Mas todos sabem que o SUS apresenta muitas de�ciências, com serviços superlotados e de má qualidade. E todos
sabem que, entre as causas dessas de�ciências, está o baixo investimento. Qualquer ministro comprometido com
a Saúde não pode se furtar a reconhecer essa realidade. O próprio PMDB lançou o documento A travessia social —
espécie de plataforma de governo para Michel Temer, em que a�rma, no capítulo Saúde, que é preciso “melhorar a
gestão �nanceira e (...) elevar os recursos para o �nanciamento do sistema”. Esperamos que a fala inicial de
Ricardo Barros não tenha sido um balão de ensaio e que seu recuo tenha sido sincero. De todo modo, ele e o
governo interino como um todo já devem ter percebido que estarão entrando em confronto com a cidadania
brasileira se insistirem em mexer no direito à saúde.

Gastão Wagner e Luis Eugenio Souza são médicos e, respectivamente, presidente e ex-presidente da Associação
Brasileira de Saúde Coletiva. Artigo publicado no jornal O Globo, em 24/5/2016.
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