
PREVIDÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS DE SAÚDE  
 

Implantação de medidas de previdência social e de políticas de saúde equitativas: opções políticas e 
factibilidade econômica  

 
Síntese das conferências e discussões da sexta-feira, 19 de setembro de 1997  

 
Presidente:    Sr. Cleuber Carneiro  

Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais  
Vice-Presidente:  Sr. François Beaulne  

Deputado na Assembléia Nacional de Quebec  
Conferencistas: Sr. Juan Antônio Casas  

Diretor da Divisão de Saúde e de Desenvolvimento Humano da Organização 
   Pan-Americana de Saúde (OPS)  

Sr. Carmelo Mesa-Lago  
Professor Emérito de Economia e de Estudos Latino-Americanos na  

  Universidade de Pittsburgh  
Sra. Marcia Rivera  
Secretária-Executiva do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais  

  (CLACSO)  
Secretária:    Sra. Nancy Ford  

Assembléia Nacional de Quebec  
 
 
 
 

O Dr.  Juan Antônio Casas é diretor da Divisão de Saúde e de Desenvolvimento Humano da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPS).  Nascido na Costa Rica, possui mestrado em medicina 

social pela Universidade Nacional Autônoma do México.  Além disto, prosseguiu seus estudos em 

pediatria social, epidemiologia e cuidados primários com a saúde. Exerceu, entre outras, as funções 

de médico-chefe no Ministério da Saúde em Belize, coordenador de programa para a OPS em 

Belize, encarregado do projeto para a UNICEF na Guatemala, analista do programa de saúde para a 

OPS em Washington e representante da Organização Mundial de Saúde na Guatemala e no Panamá.  

 
 
 

O Sr. Juan Antônio Casas aborda essencialmente questões de saúde, integração e desenvolvimento 

humano.  
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Em primeiro lugar, ele descreve o papel da Organização Pan-americana de Saúde como agência 

intergovernamental que fixa os parâmetros das políticas e das diretrizes relativas à saúde.  Os 

programas e as orientações estratégicas adotadas para a região das Américas, durante o quadriênio 

95-98, consagraram os critérios fundamentais estabelecidos no início da presente década nos seguintes 

setores:  saúde e desenvolvimento humano, desenvolvimento de serviços de saúde, promoção e 

previdência de saúde, previdência e desenvolvimento da higiene nos ambientes humanos e, 

finalmente, prevenção e luta contra as doenças.  

 

Por outro lado, entre as principais tendências políticas que afetam o setor da saúde, ele salienta que a 

globalização dos mercados conduz a importantes transformações nas condições políticas, econômicas 

e sociais das regiões e, por conseguinte, a novos desafios a serem enfrentados.  

 

O principal desafio que o setor da saúde deve enfrentar consiste em superar a falta de equidade, tanto 

em relação à higiene dos ambientes humanos quanto ao acesso aos serviços.  Se quisermos que a 

saúde exerça um papel primordial no processo de desenvolvimento humano, é essencial tomarmos as 

seguintes medidas:  melhorar a situação da saúde e garantir o acesso universal aos serviços básicos, 

mobilizar os recursos e o apoio extra-setorial para atender às necessidades dos grupos sociais mais 

vulneráveis, iniciar uma reforma no setor da saúde a fim de alcançar objetivos de universalidade dos 

serviços básicos, de promoção da saúde e de maior eficiência na distribuição dos recursos financeiros, 

estimular uma tomada de consciência dos líderes políticos sobre a importância da saúde no 

desenvolvimento humano.  

 

O Sr. Casas aborda também a cooperação necessária entre o organismo que ele representa e as 

diferentes Assembléias legislativas, além dos Parlamentos regionais, tais como o Parlamento Latino-

Americano e o Parlamento Andino.  Os resultados disto seriam uma melhoria da legislação em 

matéria de saúde, a modernização do processo parlamentar, uma tomada de consciência da 

importância de saúde como problemática política e uma maior cooperação entre os poderes 

executivo e legislativo na administração de serviços de saúde.  
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O Sr. Carmelo Mesa-Lago é professor emérito de economia e de estudos latino-americanos na 

Universidade de Pittsburgh.  Também foi professor convidado nas Universidades de Oxford, de 

Miami, de Havana e de Madri, entre outras, e pesquisador associado ao Instituto Max Planck, na 

Universidade Freien de Berlim, ao Instituto Torcuato Di Tella e à Universidade de Miami. Além 

disto, foi consultor para o Banco Mundial, OIT, BID, CNUCED, USAID, OEA e OPS.  Proferiu 

palestras em 32 países e escreveu ou dirigiu a publicação de mais de 40 obras e 150 artigos, 

traduzidos em oito idiomas e publicados em 26 países, tratando principalmente da assistência social e 

da saúde na América Latina.  

 
 
 

O Sr. Mesa-Lago salienta inicialmente a importância da elaboração de políticas para eliminar a 

pobreza e também a necessidade de estimar os custos das reformas.  Entre outros, o fenômeno da 

globalização da economia levanta o problema da competição, que poderia ter um efeito negativo na 

assistência social, se certos países decidissem reduzir as normas neste setor, a fim de diminuir os 

encargos sociais das empresas.  Por outro lado, devido ao nível extremamente elevado do custo dos 

sistemas de assistência social em certos países das América do Sul, o financiamento deste sistema se 

torna um fardo cada vez maior.  De fato, a integração e a globalização dos mercados não geram 

automaticamente um crescimento econômico, do mesmo modo que o crescimento econômico não 

garante o progresso social.  

 

Em seguida, o Sr. Mesa-Lago aborda o problema da reforma dos sistemas de assistência social, 

especificando que é impossível recorrer a um modelo único devido à grande diversidade dos sistemas 

na América Latina.  Atualmente, existe um modelo tradicional, o da Divisão Internacional do 

Trabalho, e um modelo novo, o do Banco Mundial centrado em três enfoques:  um regime básico 

obrigatório, público;  um regime de aposentadorias;  e um regime complementar particular, opcional.  
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No que se refere ao papel das organizações internacionais neste setor nevrálgico, urge que trabalhem 

em colaboração, ao invés de se colocarem em posição de competição.  Além disto, a participação das 

pessoas abrangidas por uma reforma social é primordial, tendo em vista chegar-se a um consenso.  

Quanto aos parlamentares, eles devem compreender bem as prioridades, a fim de adotar programas 

adaptados às necessidades dos seus países, envolvendo o conjunto da população.  
 
 

A Sra. Marcia Rivera é secretária-executiva do Conselho Latino-Americano de Estudos Sociais, rede 

sediada em Buenos Aires, que reúne cerca de cem estabelecimentos de pesquisa distribuídos pela 

América Latina e pelo Caribe.   É formada em Economia, Sociologia e Ciências Políticas na 

Universidade de Porto Rico e na Universidade de Londres.  Fez numerosas pesquisas e publicações 

sobre as questões de desenvolvimento referentes à América Latina e ao Caribe. É consultora em 

matéria de elaboração de programas e avaliação de projetos sobre o desenvolvimento humano, para 

vários órgãos das Nações Unidas.  

 
 
 

A Sra. Marcia Rivera apresenta os desafios da política social na América Latina, baseando-se nos 

resultados de uma pesquisa sobre a evolução das políticas econômicas nos seguintes seis países: 

Guatemala, México, Peru, Chile, Bolívia e Equador.  

 

Este estudo constata o fracasso, no decorrer dos últimos dez anos, das políticas segmentadas que têm 

uma orientação exclusivamente social e a necessidade de basear as políticas econômicas e sociais em 

uma visão integrada.  

 

Entre as medidas aprimoradas durante a década de 80, ela menciona a política de ajuste estrutural, 

cujo objetivo imediato era consolidar a curto prazo as economias latino-americanas.  Esta política 

adotava uma série de mecanismos, tais como a reforma orçamentária anti-inflacionária, uma política 

de preços, uma redução do papel do Estado, uma redução dos investimentos privados, a 
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desburocratização do mercado de trabalho, a eliminação do limite máximo e a desobstrução dos 

setores financeiros e a pesquisa de uma retomada do crescimento.  

 

Graça a esta política, quase todos os países puderam reduzir a inflação e ter uma certa estabilidade, 

mas em um outro setor o sucesso não foi tão claro.  De fato, houve não só uma maior desigualdade 

dentro de um mesmo país, mas também entre os países da região.  Apesar do crescimento 

econômico em certos países, observamos um aumento do índice de desemprego e da pobreza e, 

principalmente, uma crescente insegurança no plano individual.  

 

Nos últimos anos, um conjunto de políticas foi implementado para atenuar os aspectos negativos 

destes ajustes através de "pacotes sociais",  pois o conceito básico é um processo descentralizado, 

destinado a diversos setores da sociedade, de forma a dar-lhes elementos para contribuírem com a 

política social.  Paralelamente a estes pacotes, foi implementada uma reforma dos sistemas de 

previdência social e de medidas com resultados que merecem ser examinados mais de perto, visando 

tornar mais flexível o mercado de trabalho na maioria dos países da região.  

 

É interessante observar que todos os estudos têm a tendência de demonstrar que um melhor 

rendimento ocorre, quando há participação ativa de organizações de cidadãos na elaboração destes 

programas sociais.  Daí a importância do que foi concordado de se chamar de ONGs.  A Sra.  

Rivera salienta a necessidade de eliminar a desconfiança entre o Estado e as organizações não-

governamentais, estabelecer um novo tipo de relacionamento entre eles e criar um quadro 

regulamentar que permita a existência legal destas ONGs.  

 

Outro problema aparente é o do match making dos processos de participação e de descentralização.  

De fato, seria só uma questão de participação se se tivesse em vista a operacionalização das políticas 

elaboradas em nível central.  É essencial que participação e descentralização combinem.  Porém, para 

alcançar estes objetivos, é preciso necessariamente provar ter criatividade e criar um clima propício 

para a experimentação, favorecendo particularmente o investimento no capital social.  
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Dentro do processo de descentralização, é necessário reconsiderar as novas funções do Estado e 

redefinir o relacionamento entre o Estado e a sociedade civil.  Ao favorecer uma devolução do poder 

à sociedade civil, permitimos aprofundar o processo de democratização na região.  Não é preciso 

temer, afirma a Sra. Rivera, uma sociedade civil forte e vigorosa cujo relacionamento com o Estado 

compreende mecanismos de controle que operam nos dois sentidos:  uma vigilância da sociedade 

civil feita pelo Estado e, no sentido contrário, uma vigilância do Estado feita pela sociedade civil.  

Apenas um único tipo de relacionamento possibilitará enfrentar desafios e, para este fim, é 

indispensável integrar a política econômica e a política social.  A educação pode ser utilizada como 

um pivô da mudança, a fim de se chegar a uma integração destas políticas.  

 
 
 

SÍNTESE DAS DISCUSSÕES  

 

Durante a discussão tida após as apresentações feitas pelos conferencistas, muitos participantes 

salientam o papel vital dos parlamentares em tudo o que se refere à problemática da saúde.  A fim de 

 melhor assumir este papel, espera-se então ter uma melhor capacidade de comunicação, 

principalmente no que se refere à possibilidade de partilhar experiências, fracassos e também sucessos 

em termos de legislação, e criar um mecanismo para divulgar a informação.  

 

Além disto, foi mencionado que é preciso rever o papel do Estado, mas também regularizar os 

organismos não-governamentais a fim de evitar, entre outros, a duplicação dos papéis.  É preciso não 

perder de vista que a transparência do Estado permite solidificar a democracia.  

 

O problema da descentralização é abordado no seguinte sentido: por um lado, parece urgente e 

necessário descentralizar os gastos sociais, enquanto que por outro lado, observa-se que a 

descentralização conduz às vezes a problemas de iniquidade, necessitando de mecanismos de  

correção.  
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A questão da globalização traz algumas preocupações.  A integração econômica poderia gerar novos 

problemas, tais como uma importante migração das populações das regiões para as cidades e 

problemas em termos de alojamento, educação e serviços de saúde.  Esta reflexão leva a uma tomada 

de consciência da importância de um estreito laço não apenas entre a assistência social e a saúde, mas 

também entre a saúde e a educação.  

 

O problema da iniquidade na assistência social também foi levantado por vários intervenientes.  Foi 

sugerido que os Estados possam recorrer a políticas de ação positiva a fim de restabelecer o 

equilíbrio. 

 

Também foi mencionado que a riqueza das nações é um fator determinante na saúde e que a doença 

é frequentemente uma consequência da pobreza.  A esta observação acrescenta-se o problema crucial 

do financiamento da saúde e as consequências da privatização dos sistemas de saúde.  

 


