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RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso aborda a temática do direito à saúde na perspectiva dos
gestores municipais de saúde responsáveis pelos municípios situados na linha da fronteira do
Brasil com os demais Estados-Partes do Mercosul, especificamente no Arco Sul, abrangendo os
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O trabalho é um desdobramento do
projeto Fronteiras Mercos'ul: um estudo sobre o Direito a saúde, do Departamento de Serviço
Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Os objetivos específicos podem ser
dimensionados em dois aspectos. O primeiro diz respeito à coerência ou não, entre os discursos e
as determinações legais do Brasil e do Mercosul. O segundo diz respeito à convergência entre os
discursos e a trajetória do direito à saúde no Bloco econômico. A metodologia utilizada constou
da análise das falas dos gestores dos sistemas municipais de saúde dos municípios considerados
como pólos de demanda de estrangeiros ao Sistema Único de Saúde — SUS: São Borja, ltaquí,
Uruguaiana, Quaraí, Santana do Livramento, Dom Pedrito, Bagé e Jaguarão, pertencentes ao
estado do Rio Grande do Sul; Paraíso, 'tapiranga e Guaraciaba em Santa Catarina e Foz do
Iguaçu no estado do Paraná. A análise foi subsidiada pelas referências a seguir relacionadas.
Inicialmente, apresentamos uma síntese da evolução do direito à saúde na trajetória do Mercosul.
Partimos do pressuposto que o direito se consolida em ações e serviços de saúde, e envolve outras
dimensões da vida societária. Apresentamos a dinâmica dos sistemas de saúde dos EstadosPartes, incorporando as alterações recentes que vem ocorrendo nos últimos cinco anos.
Apontamos em seguida, iniciativas bilaterais e multilaterais entre os Estados no âmbito da
atenção à saúde na região das fronteiras, ressaltando aspectos diversos. Destaca-se na fala dos
gestores a incidência de questões culturais sobre a forma de lidar com a demanda estrangeira no
serviço de saúde dos municípios brasileiros, além de traços culturais muito marcantes no que se
refere à relação entre o povo brasileiro e argentino, percebendo-se também em algumas falas a
existência de certa competitividade entre eles. A tendência de unilateralidade é apontada por
todos os gestores municipais ouvidos da fronteira entre Brasil e Argentina. Eles alegam existir
diversas dificuldades que impedem o estabelecimento de diálogo junto às autoridades do pais
vizinho. A principal constatação foi a de que o debate da saúde na região entre os sujeitos
estudados, não supera preocupação de ordem exclusiva no campo do financiamento das ações
destinadas à população estrangeira. Conectamos o fato à inexistência de um enfoque social no
processo integracionista. Consideramos, contudo, que a inserção de temas relacionados à
dimensão social — que, na ocasião em que o Bloco foi instituído não se fez presente — vem
ganhado espaço gradativamente ao longo da última década, especialmente no que tange o setor
Saúde. Porém, essa evolução ocorre lentamente, exigindo efetiva ampliação no campo teórico e
político, para que tais questões possam ganhar visibilidade cada vez maior.

Palavras — Chave: Mercosul, Dimensão Social, Sistemas de Saúde, Integração Regional.
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INTRODUÇÃO

O cenário mundial contemporâneo é marcado pela hegemonia do pensamento neoliberal
caracterizado pela expansão cada vez mais intensa do processo de internacionalização das
economias. Essa dinâmica é fruto da exigência do novo modelo de desenvolvimento baseado na
intensificação da concorrência internacional. Tal modelo traz em seu bojo diversas
transformações que implicam na criação de novas estratégias de sobrevivência ante ao processo
de reestruturação mundial do capital. Tem-se na criação de blocos regionais entre países uma
tentativa de sobrevivência, ampliação e abertura de seus mercados a investimentos vitais para
suas economias, dentro desse contexto.
Esse processo é impulsionado pelo tão falado na atualidade, fenômeno da globalização
que, abrindo as barreiras comerciais entre os países busca formar e conformar politicamente uma
grande aldeia global. O fenômeno presente nos debates atuais, defendido e contestado por
diversos autores, traz como característica o deslocamento do poder decisório econômico-político
dos Estados nacionais para os grandes e poderosos conglomerados transnacionais. Refere-se,
como elucida Hist e Tompson (1988, pg.13) a noção de um "processo econômico rápido

e recente

em que as estratégias de administração econômica nacional são cada vez mais irrelevantes-.
Frente a essas exigências e, a partir da consideração de que:

A ampliação das atuais dimensões de seus mercados nacionais, através da
integração constitui condição fundamental para acelerar seus processos de
desenvolvimento com justiça social (...) consistindo em lograr adequada
inserção internacional para seus países... (MERCOSUL, 1991).
É instituído, em 26 de março de 1991, o Mercado Comum do Sul - Mercosul, formado
por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Com apenas quinze anos de existência, o Bloco vem buscando superar alguns limites.
gerados por fatores peculiares de diferenças e semelhanças que une os países. Tendências
políticas, econômicas, questão social e demais características típicas dos países latino-americanos
em processo de desenvolvimento. Como diagnostica Almeida (2002, pg.1):

IO

La evolución histórica de América Latina y el Caribe está marcada por la
constitución de Estados economicamente dependientes; sociedades altamente
segmentadas, con considerables niveles de exclusión y marginalidad social;
bases territoriales socialmente desintegradas; instituciones con baja capacidad
de implementación de políticas y de regulación social; y estructuras de derechos
de ciudadanía extremadamente frágiles y parciales

Em termos constitucionais, como aponta Dalla Via (1996, pg.117), "la mayoria de las
constituciones de América Latina se pronuncian a favor de la integración latinoamericana."
Há de ser levado em consideração, no entanto, as discrepâncias geradas pelo processo,
inerente as reformas estruturais do aparato estatal, iniciadas a partir da década de 1980, em todos
os Estados - Partes que compõem o Mercosul. Apesar de não aprofundarmos esta questão no
presente trabalho, cabe ao menos apontar as:
Transformações societárias ocorridas desde os anos 80 como parte da política
de ajuste estrutural proposta por diferentes organismos internacionais, no
sentido de reduzir os gastos públicos, principalmente dos chamados países em
desenvolvimento. No âmbito das políticas sociais públicas verifica-se, a partir
dos anos 90, o impacto de tais ajustes, deslocando o foco dos direitos, contidos
nas mesmas, para os problemas relativos à pobreza (SIMIONATTO, 1998,
pg.4).

Nesse sentido, ressaltamos que tais mudanças passaram pelas reformas estruturais do
setor em cada pais do Mercosul. Este movimento teve como protagonista principal o Banco
Mundial, que fez diversas recomendações para os Países. O documento Investindo em Saúde de
1993 traz as propostas feitas pelo Organismo destacadas a seguir:
a) o investimento em saúde, especialmente em famílias empobrecidas, criando
uma ambiência econômica que poderia contribuir para aumentar a renda,
integrando-as ao desenvolvimento;
b) o redirecionamento dos investimentos para programas mais eficazes em
custo/benefício e focalizados nos pobres, sugerindo os programas de saúde
pública, de serviços clínicos essenciais;
c) a redução dos gastos públicos com instalação de atendimento terciário, com a
capaeitação de especialistas e com intervenções de pouco retomo econômico;
d) o financiamento e a implementação de ações de saúde pública que impliquem
em grandes externalidades, como o controle de doenças infecciosas;
e) o aprimoramento da variável administrativa dos serviços públicos de saúde,
através da descentralização de responsabilidades, terceirização de serviços e
autonomia orçamentária;
f) o incentivo à demanda por seguros privados, no caso dos serviços clínicos não
contidos no pacote de serviços essenciais. Indica o documento que poderia se

incentivar a previdência social mediante uma forte regulação entre acesso
eqüitativo e custos;
g) o incentivo a concorrência entre os prestadores de serviços públicos e
privados, no fornecimento de atenção médica, insumos e medicamentos
(NOGUEIRA, 2002 pg. 111-112).

O receituário incluiu medidas como o estabelecimento de arcabouço jurídico básico,
com a priorização de políticas de natureza macroeconômicas. Para o Estado, as recomendações
instauravam como função, investir em serviços sociais básicos e infra-estrutura, proteger os
grupos vulneráveis e defender o meio ambiente (SIMIONATTO, 2006).
Em outro artigo, Simionatto (2006) complementa referindo que a influência do Órgão
nas reformas de saúde latino-americanas teve o princípio de:
Subordinar os gastos em saúde ao sucesso do ajuste estrutural, delimitando a
ação do Estado à provisão de um pacote básico de serviços clínicos e de saúde
pública. As orientações para o mercado abrangem, desde o controle
orçamentário, até a busca de alternativas ao cuidado hospitalar, desestimulo à
demanda por serviços médicos, consumo de medicamentos, exames
complementares e restrição da oferta de serviços (SIMIONATTO, 2000, pg 2).

O Banco Mundial, no ano de 2003, investiu $1.570 milhões em políticas sociais e apoio
ao setor saúde nos países da América Latina e Caribe, pautado na afirmação de que o acesso e
atenção à saúde de qualidade, unidos à educação, segurança alimentar e qualidade de serviços de
saneamento básico são fundamentais para o desenvolvimento econômico (BANCO MUNDIAL,
2006).

A ação, no entanto, vem na esteira da reconfiguração conjuntural do enfrentamento das
questões de saúde como parte de um constante movimento, nunca estático, na história dos países.
Nesta perspectiva devemos lembrar que o Serviço Social tem como uma de suas preocupações a
garantia do direito à saúde, nos termos dos princípios do Código de Ética Profissional.
Observamos que as iniciativas recentes de incorporação do aspecto social nos processos de
integração regional constituem um novo espaço sócio-ocupacional para os assistentes sociais. No
sentido de responder a esta demanda recém instituída há a exigência de competências no plano
teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo que se particularizam na região
fronteiriça. Compreender as particularidades decorrentes do trânsito inter-fronteiras e a própria
concepção de fronteira não como limite, mas como espaço de integração, possibilita a escolha de
agendas interventivas que levem à efetiva fruição do direito à saúde.
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Nos últimos anos, a saúde e as distorções e problemas do setor passaram a ser
entendidos como um fenômeno social, devendo ser pensados, necessafiamente, no âmbito das
políticas públicas.
Refere-se nessa direção, a um reordenamento quanto a forma de pensar o enfrentamento
das questões de saúde, superando o ímpeto das reformas anteriores que, não só foram incapazes
de atingir os progressos almejados como tiveram, por pano de fundo, conjuntura mareada pelo
aumento das desigualdades sociais e crescimento da pobreza (OPAS, 2003).
Sobre o fènômeno social, trata-se de tema dotado de complexidade multidimensional,
ou seja, a ele estão associadas características políticas, sociais, econômicas e demográficas
(OPAS, 2003).
Em termos conceituais, podemos definir exclusão social em saúde como:
Falta de acceso de ciertos grupos o personas a diversos bienes, servicios y
oportunidades que mejoran o preservan el estado de salud y que otros
indivíduos y grupos de la sociedade disfrutan (OPAS, 2003, pg. 6).

Doravante, trata-se de uma abordagem nova, valendo a ponderação de que:
La exclusión en salud es un concepto nuevo que presenta desafios
metodológicos en su caracterización. Es necesario por tanto profundizar en su
estudio y generar rnayor conciencia respecto de la existencia de este fenómeno
(OPAS, 2003, pg. 110).

Essa abordagem concebe tal fenômeno como multrcausal, composto por diversas
variáveis situadas dentro e fora do setor saúde. Ele está associado a alguns fatores como pobreza;
ruralidade - peculiaridades da região como a falta de serviços básicos de energia elétrica, água
potável e saneamento básico; baixos índices educacionais e de informação entre a população
usuária; desemprego; precarização das relações de trabalho; formas de discriminação ligadas a
fatores étnicos e por fim, aspectos relativos à organização e estrutura dos sistemas nacionais de
saúde (OPAS, 2003).
Os dados da Organização Pan-americana de Saúde — OPAS - mostram que nos países
latino-americanos a população que apresenta maior risco/situação de exclusão em saúde é
composta basicamente por pobres, residentes em zonas rurais e trabalhadores inscritos no
mercado de trabalho informal.
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Este fato legitima as conclusões apresentadas a seguir:
Las variables externas ai sistema de salud: pobreza, ruralidade, discriminación
étnica e informalidad dei empleo poseen un alto valor explicativo dei fenómeno
e la exclusión en salud en los paises estudiados (OPAS, 2003 pg.110).

Além das dimensões externas, há de ser considerado variáveis intra-setor saúde como:
modelos assistenciais, déficits de infra-estrutura adequada para responder as demandas de saúde e
a escassez de recursos destinados ao setor (OPAS, 2003).
Assim, as recomendações feitas nas duas últimas décadas, e reformuladas nos últimos
três anos, foram absorvidas de forma distinta em cada um dos países, permanecendo um

chão

comum que aponta a preponderância do mercado na atenção à saúde. Essa situação distinta
tomou (e toma) proporções ainda maiores de complexidade nas fronteiras entre os países.
Nelas encontramos situações bastante peculiares, geradas pela confluência das
diferentes características sociais, políticas, econômicas e culturais dos países, além de diferenças
quanto à estrutura dos serviços de saúde e modelos assistenciais de cada um deles.
Além das assimetrias entre os sistemas de saúde dos países que fazem fronteira com o
Brasil, ocorre existência de demanda estrangeira por ações sócio-assistenciais relacionadas à área
da saúde no sistema brasileiro (SUS), implicando em trânsito diário da população residente na
região em busca de atendimento médico e assistencial correlato. Os estudos revelam que em
93,9% das unidades de saúde estudadas existem demandas por serviços de saúde por parte de
estrangeiros (NOGUEIRA, 2005).
Para ingressar no SUS a população estrangeira se utiliza de estratégias que em
determinadas situações resulta, inclusive, em risco de morte. Um exemplo típico de prática dessa
natureza é constatado no município de Foz do Iguaçu - Paraná, onde parturientes estrangeiras em
quadro evoluído de trabalho de parto, buscam os hospitais da cidade para

que

os filhos usufruam

as determinações legais da cidadania brasileira. Em outros casos, ocorre também a procura dos
hospitais brasileiros após a espera de que doenças sejam agravadas, muitas vezes trazendo riscos
e implicações que prejudicam irreversivelmente a saúde das pessoas.
Os relatos evidenciam uma realidade perversa que combina à dinâmica
inclusão/exclusão falta de recursos financeiros, recursos humanos especializados, escassez de
equipamentos para a realização de procedimentos de média e alta complexidade, distância entre
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os municípios e os centros de referência e, principalmente, heterogeneidade quanto à concepção
do direito à saúde da população inscrita nessa realidade, entre outras limitações (FERMIANO,
2005).
Diante do exposto, percebemos que o fluxo fronteiriço tem gerado grandes dificuldades
para os prefeitos e gestores de saúde dos municípios brasileiros, bem como para as autoridades
dos países vizinhos, além de previsíveis 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" (GALLO et ai, 2004, pg. 41).
No que tange a discussão em torno da demanda de usuários estrangeiros, os estudos
anteriores comprovaram, a partir da fala dos gestores e profissionais de saúde, que não há rubrica
para anotar o ingresso de estrangeiros nos procedimentos de atenção básica. Igualmente inexiste
contrapartida financeira para cobrir os gastos do atendimento prestado, exceto casos de urgência
e emergência e média e alta complexidade (NOGUEIRA, 2005).
Esse tem sido o impasse de maior relevância, que impede a concretização de uma
proposta efetiva de superação dos problemas provenientes da situação. Isso porque, a inexistência
de um sistema que registre e contabilize os atendimentos prestados impede que estes entrem nas
agendas orçamentárias dos municípios. Além disso, existe a exigência real de articular propostas
no âmbito integracional do Mercosul, já que a região reúne estratos dos quatro países do Bloco.
Ressaltamos que a fronteira constitui o espaço, território, lócus onde ocorre a
confluência de inúmeras questões geradas pela diversidade política, diferença entre sistemas de
saúde, pluralidade cultural e desigualdades econômicas. Nela diferentes interesses se sobrepõem
dando vida e especificidade ao tecido social existente.
A intensidade com que se opera a gama de relações entre realidades regionais e locais
contrastadas gera situação de dubiedade: diferença versus integração (GIOVANELLA;
GUIMARÃES, 2005).
A partir das condições conjunturais postas acima este trabalho de conclusão de curso
tem corno objetivo identificar a concepção e o entendimento do direito à saúde por parte dos
gestores municipais de saúde. Os objetivos específicos podem ser dimensionados em dois

aspectos: o primeiro diz respeito à coerência ou não entre os discursos e as determinações legais
do Brasil e do Mercosul; o segundo, à convergência dos discursos e a trajetória do direito à saúde
no Bloco econômico. Este trabalho inscreve-se, no rol de produções acadêmicas, construídas a
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partir do projeto de Pesquisa Fronteiras Mercosul: um estudo sobre o Direito à saúde, que
buscou, sobretudo, aprofundar a reflexão sobre corno e sob quais perspectivas ético-políticas o
direito à saúde se consolida na região das fronteiras entre o Brasil e demais países do Mercosul
(NOGUEIRA, 2005).
Faremos o resgate das falas dos gestores municipais brasileiros utilizando a base de
dados construída a partir de doze entrevistas realizadas, entre janeiro e março de 2005, além dos
relatórios de pesquisa e diários de campo. A amostra corresponde aos municípios considerados
pólos de demanda citados a seguir: São Borja, Itaquí, Uruguaiana, Quaraí, Santana do
Livramento, Dom Pedrito, Bagé e Jaguarão, pertencentes ao estado do Rio Grande do Sul;
Paraíso, 'tapiranga e Guaraciaba em Santa Catarina e Foz do Iguaçu no estado do Paraná.
O conteúdo das inovações foi obtido nos sítios oficiais de cada país:
www. pres idenc ia. g ub . uy, www.mspbs.gov.py , www.m sal . gov.ar , www. c ristal. gov . ar,
www.saúde.gov.br, www.paho.org . Optou-se pela busca unicamente nos sítios oficiais com

intuito de garantir a fidedignidade das informações. A base para pesquisa documental da fonte
jurídica do Mercosul, por sua vez, foi composta a partir do Tratado de Assunção, Protocolo de
Ouro Preto, Protocolo de Olivos, Protocolo de Brasília, Consenso de Buenos Aires e as
respectivas normas e resoluções complementares. Acessados através dos sítios do Ministério das
Relações Exteriores do Brasil e sítio oficial do Mercosul: www.mre.gov.br ,
www.mercosul.gov.br , www.planalto.gov.br . As Decisões e Diretrizes do Conselho Mercado

Comum e as Resoluções do Grupo Mercado Comum acessadas através do sítio oficial do
Mercosul foram datadas entre os anos de 1996 e 2003. Esse intervalo de datas foi estabelecido
por ser a metade da década de 1990 e início da década de 2000, período importante para o
alargamento da dimensão social no Bloco.
Cabe ressaltar ainda, que a direção teórica assumida na construção do trabalho segue a
linha adotada pelos estudos anteriores que entende o direito à saúde dentro de uma perspectiva de
cidadania plena exercida no plano concreto das relações sociais e com o Estado (NOGUEIRA,
2003, 2004, 2005, 2006). As políticas públicas são concebidas enquanto construídas
coletivamente por diferentes sujeitos sociais, dotados de capacidade de se posicionarem dentro do
movimento dialético da própria realidade, com autonomia ética e política (NOGUEIRA, 2004).
Salvo as considerações iniciais, apresentaremos o trabalho que se encontra estruturado
da seguinte maneira:
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Na seção inicial faremos uma contextualização das propostas e dos modelos de atenção
à saúde dos quatro Estados' - Partes, a fim de conhecê-los e reconhecer as diferenças e
aproximações entre eles, identificando possíveis alterações recentes no âmbito das políticas de
saúde. Consideramos que atualmente há um refluxo dos ideais que os fundaram, vista as reformas
do setor a partir da década de 1980, dentro do contexto de ajustes macroeconômicos, citados
anteriormente. Tais informações são necessárias, pois os discursos são construídos a partir de
situações concretas determinadas, em grande parte, pelo cenário onde ocorrem.
Na segunda seção, apresentamos o Mercosul e suas perspectivas enquanto bloco
regional em processo de expansão, incluindo sua base jurídica, sua organização e estrutura a fim
de identificar a trajetória das políticas sociais no âmbito da integração regional, em especial das
ações voltadas para o setor da saúde. Há consenso entre os estudiosos do Mercosul, que os
processos de integração atualmente incorporam a dimensão social, superando a dimensão
unicamente econômica presente desde a sua criação. Ainda referenciando publicações legais,
pactos, acordos, tratados, mencionaremos iniciativas bilaterais e multilaterais que denotam
avanços ao processo de integração no que se refere a saúde na região estudada.
Na terceira e última seção, apresentaremos as peculiaridades da faixa de fronteira tendo
em vista que traduzem uma situação ímpar no que diz respeito às políticas de saúde. Serão
apontadas informações que caracterizam o cenário das Fronteiras Mercosul, bem como a
especificação de alguns conceitos importantes para compreensão da realidade posta em questão.
Por fim, apresentamos uma reflexão sobre a percepção dos gestores e seus respectivos
posicionamentos diante do quadro conjuntural estabelecido cotidianamente nos municípios dos
quais são representantes, confrontando os resultados com os apontamentos feitos nas seções
anteriores.
Concluímos tecendo algumas considerações pertinentes e encerramos o trabalho, não
com a idéia de fechamento das questões abordadas em seu conteúdo, mas com a certeza de que há
ainda muito a se avançar na discussão do tema. Assim, a principal contribuição é provocar a
ampliação dos debates e reflexões sobre o cotidiano da saúde na fronteira do Mercosul.

Durante a Construção do Trabalho, a Venezuela estava em processo de inserção no Bloco corno Estado - Parte,
contudo, a incorporação plena do Pais se deu através da assinatura do Protocolo de Adesão da República Bolivariana
da Venezuela feita pelos presidentes do Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Venezuela ocorrida no dia 04 de julho
de 2006, na cidade de Caracas, capital da Venezuela (MERCOSUL, 2006D)

1 PANORAMA DA SAÚDE NO MERCOSUL— LEGISLAÇÕES E REFORMAS

Iniciamos o trabalho buscando, primeiramente, entender como a atenção à saúde se
opera nos Estados - Partes, tendo como pressuposto o fato de que estes países passaram por
reformas estruturais, com a adoção do receituário neoliberal, desconstitucionalizando diversos
direitos, dentre eles os direitos sociais, ao privilegiar a abertura de suas economias ao processo de
globalização do qual o Mercosul faz parte (SOARES,1999).
Para tanto, tomaremos por base estudo realizado nas constituições dos Estados — Partes:
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e os planos dos respectivos governos, no que se refere as
políticas de saúde (NOGUEIRA; SIMIONATTO, 2004). Tais informações foram adensadas e
atualizadas incorporando as novas programáticas, sugeridas pela OPAS, a partir do ano 2000
(OPAS, 2006).

Saúde na Argentina

Segundo informações da Presidência de La Nación Argentina o país possuía em 2001 .
uma população estimada em 37.000.000 habitantes (ARGENTINA, 2006). Este possui uma
extensão territorial de 3.761.274 Km 2 fazendo fronteira com cinco países: Brasil, Chile, Paraguai,
Peru e Uruguai. Divide-se em 23 províncias e a capital federal, Buenos Aires. A população
urbana é estimada em 89,4% total do total de argentinos (OPAS, 2006).
Atualmente a Argentina encontra-se envolta num movimento de superação da crise
sócio - econômica que assolou o país no início da década de 1990. Segundo diagnóstico realizado
pelo governo argentino a gravidade do ocorrido tomou em quatro anos (1998-2002) proporções
inéditas, caracterizando profunda crise de legitimidade das instituições políticas, em meio à
recessão econômica; altos indices de desemprego; crescimento da pobreza e desigualdades
sociais que atingiram a saúde da população de forma direta e indiretamente (ARGENTINA,
2006).
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Dados da OPAS, atualizados em 2004 apontam que a incidência de pobreza na
população da Argentina aumentou de 26% para 47,8% entre outubro de 1998 e outubro de 2003.
Os casos de indigência registrados são ainda mais alarmantes: 6,9% da população estava em tal
situação em outubro de 1998. Em outubro de 2003 esse percentual subiu para 27,7% (OPAS,
2006).
No que se refere a trajetória inscrita no conjunto de reformas incrementais da saúde, na
América Latina, a Argentina realizou políticas de ajuste seguindo também, como aponta
Simionatto (2006) as indicações do Banco Mundial, especialmente no que permeia o
distanciamento do princípio da universalidade ao focalizar a atenção à saúde nos grupos
populacionais em situação de vulnerabilidade.
No plano institucional, com o processo de reforma sanitária da década de 1990, o
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación teve suas funções de prestação dos serviços
reduzidas, "concentrado na formulação de políticas de saúde, na definição de normativas para
programas de prevenção e promoção dos serviços de recuperação de saúde; de regulação geral do
funcionamento do setor" (DAL PRÁ, 2004, pg. 96). Esse fato contribuiu para a ampliação da
cobertura dos serviços privados de saúde.
A retomada do processo ocorreu devido à crise, já mencionada, e instaurou uma forma
inovadora de debater as questões de saúde. O governo argentino, na busca pela consolidação de
um redirecionamento sócio-político nacional, implementou o projeto intitulado Diálogos
Argentinos. A iniciativa do governo em parceria com entidades religiosas e o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, buscou ampliar a participação da sociedade
civil em diversos setores e, entre eles, o setor saúde.
Entre os objetivos do Projeto, destacou-se o de "Ilevar adelante un proceso amplio y
participativo de intercambio y debate que permita que el gobierno y la sociedad aumenten
capacidad de interlocución y consenso para el disetio de un plan estrategico de país"
(ARGENTINA, 2002, s/n).
Participaram das mesas de diálogos várias instituições e segmentos da sociedade, entre
eles a igreja católica, representantes do PNUD, da OPAS, entidades sindicais e organizações da
sociedade civil. O processo foi dividido em mesas setoriais. Os debates provenientes da mesa
específica que tratou do tema saúde resultaram na formulação do Acordo Nacional de Salud que,
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por sua vez, culminou no Plan Nacional de Salud, aprovado em março de 2004, pelo Conselho
Federal de Saúde.
O COFESA — Consejo Federal de Salud foi criado pela lei 22373 de 13 de janeiro de
1981. Este documento determina sua atuação de maneira a contribuir para o desenvolvimento
pleno de um sistema federal de saúde.
A participação da sociedade no órgão é limitada, segundo a lei que o cria. Em seu artigo
primeiro consta que o Conselho será integrado pelos funcionários e autoridades da saúde pública,
do alto escalão em nível nacional e de cada província.
Prevê ainda, mais adiante, em seu artigo quinto, que o presidente do Conselho pode
convidar, de acordo com a necessidade e relevância, representantes de entidades privadas,
organizações, personalidades com significativo poder de representação vinculadas ao setor da
saúde, a fim de facilitar a "manifestación de opiniones intersectoriales" (ARGENTINA, 1981,
s/n).
Desta forma, entende-se que o Órgão tende a facilitar o processo de descentralização
das decisões, na medida em que busca uma articulação maior entre nação e províncias, porém,
isso no campo político restrito aos representantes governamentais, não abrindo espaço, contudo, à
representatividade da população usuária.
Atualmente, o sistema de saúde argentino está dividido basicamente em três
subsistemas: o setor público, o setor da seguridade social consubstanciado nas Obras Sociais e o
setor privado.
O setor público é destinado à população desprovida de recursos, além dos trabalhadores
não segurados e, conseqüentemente, não inscritos nos outros dois subsistemas. Dessa forma,
presta a esse segmento populacional um conjunto de serviços essenciais. O financiamento do
setor está sob responsabilidade fundamentalmente das províncias, que mantém uma relativa
autonomia em relação ao governo central.
As Obras Sociais são entidades ligadas aos sindicatos que objetivam prestar atenção a
saúde para os trabalhadores formais inscritos como contribuintes, seus familiares inativos filiados
a Obra Social respectiva da sua atividade profissional. São reguladas pela Superintendencia de
Servidos de Salud, organismo estatal no âmbito do Ministério da Saúde e exercem a função de
compra e venda dos serviços contratando provedores médicos privados e também instituições

20

corporativas de profissionais, sendo que o financiamento é baseado na contribuição compulsória
dos trabalhadores.
A situação atual de crise das Obras Sociais, que apesar da sua origem sindical/patronal,
à semelhança dos antigos Institutos de Aposentadorias e Pensões brasileiros, mostra que sua
expansão ao longo dos anos 1970 e 1980 não resultou, em consolidação de sistema único de
seguridade social (COUTTOLENC, 2002). Por outro lado, entrou na pauta das reformas de
saúde, sofrendo diversas modificações em sua estrutura. Para Médice:
a reforma das Obras Sociais nasce da consciência de que o sistema, tal como
estava, não se sustentaria por muito tempo. Por um lado, a crise do desemprego
e do mercado de trabalho formal criou uma debandada da classe média para o
uso crescente de hospitais e órgãos públicos. Mesmo as próprias Obras Sociais,
ao racionalizarem progressivamente suas ofertas de serviços, começaram a
jogar seus afiliados na boca de atendimento dos hospitais públicos (MÉD10E,
2002, pg. 3).

Como fatores importantes na crise do sistema destaca-se a fragmentação, dentro de uma
gestão deficiente e clientelística dos sindicatos; a diversidade de condições técnicas e financeiras
entre as províncias argentinas e a longa crise econômica (COUTTOLENC, 2002).
O terceiro setor consiste nas empresas de medicina privadas, que compreende uma rede
de clínicas, consultórios e hospitais privados, controlados pelo governo nacional. Seu
financiamento é proveniente, basicamente, dos contratos estabelecidos com as Obras Sociais.
Dois aspectos essenciais marcam os serviços de saúde argentinos, dos quais decorre a
crise do sistema e a exigência de reformas: a fragmentação entre os três sub-setores - público,
privado e da seguridade social; e o modelo de atenção médico centrado na especialização e no
uso de alta tecnologia em detrimento aos programas de promoção e prevenção e de atenção
primária.
Segundo Médice (2002, pg. 3) a saúde na Argentina ainda transita em processo de
reformas que para ele pode ser visto,
como uma novela que se inicia no começo dos anos 90 e ainda não terminou.
Novela de trajetória longa, passada em vários momentos do tempo, pode ser
dividida em pelo menos cinco episódios: a longa marcha de construção e
hegemonia do antigo sistema (até fins dos anos 70); a crise do antigo sistema
(do final dos anos 70 ao início dos 90); os preparativos e os primeiros passos de
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reforma (1991-1997), o grande salto ``para frente e para trás" (1997-2000) e a
retomada do processo (2001 a )

Neste percurso, através de um discurso inclusivo e universalizador, o governo de Nestor
Kirchner amplia as perspectivas de mudanças através da criação do Plano de Política de Salud.
O Ministro da Saúde Guinés Gonzáles Garcia em sua fala na abertura da reunião do
COFESA em Puerto Madryn em maio deste ano declarou ser o Plano uma construção coletiva
das províncias argentinas, visando prioritariamente a descentralização das políticas de saúde:
"1--loy tenemos el honor de que eso se haya cumplido -más allá de cualquier geografia y de
cualquier identidad política-, y los gobernadores de cada una de las províncias son la base de
nuestro Plan Federal de Salud" (GARCIA, 2006, s/n).
Nesta linha, destacamos que a reforma atual do setor público se estrutura em três
pilares: a descentralização dos serviços públicos de saúde para as províncias; o modelo de autogestão para hospitais públicos e o fortalecimento do modelo de atenção primária de saúde,
baseado em estratégias de promoção e prevenção de saúde, atenção materno-infantil, medicina de
família e vigilância epidemiológica.
O último pilar tem sido o carro-chefe de concentração de forças para melhorar o
sistema. No Acordo Federal de Salud firmado em março de 2003, como um dos apontamentos do
Diálogo Argentino, entre o Ministério de Saúde e as províncias argentinas, duas cláusulas foram
destinadas à saúde materno infantil, na tentativa de diminuir as taxas nacionais de mortalidade
infantil e mortalidade materna (cláusula segunda) além do fortalecimento da atenção primária,
bem como a priorização de melhorar a infra-estrutura dos centros de atenção primária (cláusula
quinta) (ARGENTINA, 2003).
De acordo com as Bases dei Plan Federal de Salud 2004-2007 uma das estratégias
adotadas para a reformulação do quadro sanitário implica na ampliação do primeiro nível de
atenção, adjacente à descentralização dos serviços para as instâncias locais dos municípios.
Demarca-se aqui o programa Medico de Cabecera PNMC, além do fortalecimento do sistema
de vigilância epidemiológica nos níveis municipais e provinciais, deixando para o Ministério a
função de regulamentação e fiscalização da qualidade dos serviços prestados à população.
A proposta do Plano prevê, ainda, uma maior articulação entre os sub setores através
das redes de serviços compostas "em primera instancia, instituciones de gestión publica y

complementariamente de gestión privada, organizadas por niveles de atención y localizadas com
critérios de necesidade regional" (ARGENTINA, 2004, s/n).
A Constituição da Argentina, não destina em seu texto, capítulo exclusivo que trata do
direito à saúde. Refere, contudo, no artigo 14 que "El Estado otorgará los benefícios de la
seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable". Ainda determina que,
el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomia financiera y económica, administradas por los
interesados con participación dei estado, sin que pueda existir superposición de
aportes, jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; ia
defensa dei bien de familia; ia compensación económica familiar y el acceso a
una vivienda digna (ARGENTINA, 1994, s/n).

Pontua-se aqui, a focalização do sistema e a seleção da população estratificada em
trabalhadores formais que podem acessar o serviço privado e os restantes que, à margem da
dinâmica estabelecida pela relação com o trabalho formal, resta apenas o setor público de saúde.
As ações de fortalecimento da saúde pública, da atenção básica, das ações de prevenção
e promoção, como prevê o Plano de saúde e os acordos provenientes dele, assumem também
caráter focalizado quando destinam as ações do setor público especificamente para uma parcela
da população caracterizada como "más desfavorecida y /o vulnerabeles" como cita em vários
momentos dos princípios acordados na mesa de diálogo de saúde no Diálogo Argentino
(ARGENTINA, 2004, s/n).
Destacam-se ainda os programas desenvolvidos atualmente pelo Ministério de Salud y
Ambiente, a saber:
Programa Medicos Comunitarios, Programa Materno Infantil, Plan Nacer
Argentina, Programa Nacional de Lucha Contra los Retrovirus dei Humano,
Sida y ETS, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable,
Programa Nacional de Control de Tabaco. Estes visam el fortalecimiento de
las capacidades dei primer nivel de atención para la mejor implementación de la
estrategia de Atención Primaria de la Salud (ARGENTINA, 2006, s/n).
No que se refere aos recursos humanos em saúde informações da OPAS, citando

resultados obtidos através da Rede Nacional do Observatório de Recursos Humanos em Saúde de
1998, mostram que o país dispunha nesta data de um total de 440.100 de profissionais de saúde,

representado 3% da população economicamente ativa. Destes, 24,7% eram médicos, 6,6%
odontólogos e 19,6% enfermeiros e auxiliares de enfermagem (OPAS, 2006).
Quanto aos gastos em saúde, dados da OPAS mostraram que os gastos do setor em 2003
compatibilizaram 54% do total, destinado ao setor público, enquanto 46 % foram destinados ao
setor privado. Do gasto público, 55% foi financiado a partir da seguridade social e 45% através
de impostos (OPAS, 2006).

1.2 Saúde no Paraguai

A República do Paraguai possui uma superficie de 406.752 km 2 . Seu território é
dividido pelo rio Paraguai em duas regiões diferenciadas: região ocidental, que corresponde a
mais de 60% do território nacional e com 2,7% da população total; e a região oriental que é
habitada por cerca de 98% da população. Do ponto de vista administrativo, o país tem além da
capital Assunção, 17 departamentos e 237 distritos. De acordo com senso realizado em 2002, a
população do Paraguai é de 5.163.198 habitantes, sendo que 56,7% da população vive em áreas
urbanas e 43,3% vive em áreas rurais (OPAS, 2006).
Durante os 15 anos de regime democrático, o país tem passado por crises estruturais do
sistema assim como de sua própria institucionalidade. O atual governo, Oscar Nicanor Duarte
Frutos, foi eleito democraticamente em abril de 2003 e assumiu o cargo em agosto do mesmo
ano.
O quadro econômico de recessão, o restrito avanço na implementação de reformas
estruturais e institucionais, associado ao baixo investimento em políticas sociais como educação e
saúde agravam a deteriorização da qualidade de vida da população.
Os problemas de saúde estão fortemente relacionados à situação de extrema pobreza, à
falta de educação sanitária e a práticas higiênicas inadequadas dos grupos de maior
vulnerabilidade, associados a um sistema de serviços públicos dotado de cobertura insuficiente e
de baixa qualidade. Dentre os principais, destaca-se a mortalidade infantil, acompanhada de
déficit em registros. Segundo dados da OPAS (2006) estima-se que de 170 mil nascimentos
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anuais, registram-se apenas 80 a 90 mil. Por outro lado, de 7 mil mortes antes de 1 ano se
registram apenas 1.600 a 1.800.
Nesse contexto, a política de saúde no Paraguai tem como premissa a priorização de
ações da sande pública, nas áreas de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, destinadas
a todos os habitantes do país, mas focalizando os recursos na parcela da população mais carente.
(SCALZAVARA, 2004).
Por conseguinte, a atenção à saúde é polarizada em dois sub setores: saúde pública e
saúde privada.
O setor público é formado pelo Ministério de Saúde Pública e Bem Estar Social,
Instituto de Previsão Social, saúde das Forças Armadas e Policial e Universidade Nacional de
Assunção, junto aos municípios, governos e um conjunto de entidades autônomas e empresas
estatais descentralizadas.
Já o setor privado é constituído por hospitais e clínicas privadas, universidades privadas,
Instituições não Governamentais - ONGs e a Cruz Vermelha paraguaia, que é uma instituição
mista. O setor é controlado pela Superintendência de Saúde, autoridade responsável pela
fiscalização das entidades prestadoras de serviços de saúde do país, tendo como funções
principais: habilitação e registro das entidades prestadoras de serviços de saúde; fiscalização do
cumprimento das leis e regulamentos sanitários e elaboração de normas para a prestação dos
serviços (OPAS, 2006).
A maior cobertura dos serviços de saúde está vinculada as instituições do setor público,
especialmente ao Ministério da Saúde, que junto com os Serviços de Saúde Militar e Policial
atende aproximadamente a metade da população do país.
O Ministerio da Salud y Bien Estar — (MSPYBS) presta serviços de saúde em 18
regiões sanitárias, em três níveis de atenção, através de ações de promoção, prevenção,
recuperação e reabilitação. Também é responsável pelo provimento de medicamentos nos
estabelecimentos de saúde para a população atendida nos mesmos.
Faz parte do Sistema o Instituto de Previsión Social (IPS), que destina assistência à
saúde para os trabalhadores assalariados. O financiamento desse sistema é tripartite: sendo 14%
pago pelo empregador, 9% pelo trabalhador e 1,5% pelo Estado. A saúde das Forças Armadas
atende militares ativos e inativos, bem como familiares e civis em regiões onde não existem
centros públicos ou privados. A saúde Policial atende funcionários, ex-funcionários, familiares e
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presidiários. A Universidade Nacional de Assunção presta serviços assistenciais parcialmente
gratuitos no Hospital de Clínicas e Neuropsiquiátrico, ambos em Assunção.
Já o setor privado abarca ONGs - que na maioria das vezes oferecem apoio
complementar ou ajuda social, reabilitação e investigação, e instituições privadas - empresas pré
pagas e de seguros, compostas por hospitais sanatórios , consultórios, laboratórios, serviços de
emergências e farmácias.
De acordo com o Senso Integral de Funcionários Públicos de 2003 divulgado pela
OPAS, em termos de recursos humanos o Paraguai conta com 3.276 médicos. Isso corresponde a
uma média de 6,3 por dez mil habitantes, com consideráveis diferenças. Quanto aos profissionais
de enfermeria/obstetrícia, o país conta com 1.452 profissionais, 2,8 por dez mil habitantes, com
concentração na capital e região central (3,3 por dez mil, respectivamente) e menos de 1 por dez
mil habitantes em seis outras regiões do país (OPAS, 2006).
Existe o entendimento, segundo o Ministério de Salud y Bienestar Social que "La salud
es un derecho humano indispensable para la plena realización personal y para el desarrollo
económico y social dei país" (PARAGUAI, 2006, s/n).
O marco jurídico de regulamentação do sistema de saúde paraguaio está basicamente
firmado através da Constituição Nacional, Leis 836/80, 1340/92, 1032/96, Decreto-lei: 17445/43
e Decretos: 19.966/98,20553/98, 21376/98, 22.369/98, 22.385/98 (RECALDE, 2005).
De acordo com informações da (OPAS, 2006) o processo de reforma do setor saúde no
Paraguai iniciou-se através da promulgação da Lei 1.032 de 1996 que cria o Sistema Nacional de
Salud, trazendo em sua estrutura os princípios básicos de equidade, qualidade, eficiência e
participação social. De acordo com esta lei, a coordenação do setor é de responsabilidade do
Conselho Nacional de Saúde, constituído por instituições chaves do setor e presidido pelo
Ministro de Saúde, que é responsável também em coordenar e controlar os planos, programas e
atividades das instituições públicas e privadas.
A política nacional de saúde 2005-2008 coloca como missão para o Ministério de Salud
y Bienestar Social, juntamente com o Consejo Nacional de Salud "compartida de crear
condiciones para que todos los habitantes dei país conozcan su derecho a ia salud y lo puedan
ejercer a plenitud" (PARAGUAI, 2006).
A Constituição de 1992 dedica o capítulo VI ao tema e aponta para a complementação
entre os sistemas público e privado, apesar de que prevê em seu artigo 68 o enfoque do direito à
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saúde nos seguintes termos "El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho
fundamental de la persona y en interés de la comunidad" (PARAGUAI, 1992).
No documento, a família é o foco central, sendo cada individuo e/ou grupos de pessoas
responsável pelos cuidados de saúde e promoção de ambientes saudáveis.
A Constituição do país ainda prevê a criação do Sistema Nacional de Saúde. Faz parte
desse sistema o Conselho Nacional de Saúde criado através do decreto n° 1024/96. Segundo ele,
o CNS é constituído por entidades públicas e privadas do país, tendo como principal atribuição
aumentar a qualidade da atenção sanitária e a proteção ao meio ambiente (SCALZA VARA,
2004).
Segundo dados do governo paraguaio, a política nacional de saúde estrutura-se na
descentralização do sistema e marca importantes mudanças no setor, pautada em "estrategias,
acciones y prácticas concretas de promoción, prevención, atención y recuperación de la salud y
rehabilitación" (PARAGUAI, 2006. s/n).
Seus principais pilares são:
Reforma do sistema de saúde — tendo por premissa a descentralização,
•
como processo gradua e participativo;
Ações de promoção à saúde — com ações intersetoriais, primando pela
•
participação social, a fim de melhorar a qualidade de vida da população;
Proteção Social com financiamento solidário — destinada a prestar atenção
•
de qualidade a pessoas e grupos humanos excluídos, pobres e em situação de
risco biológico e social.
Saúde ambiental e saneamento básico — com estratégias compartilhadas de
•
alcance individual, institucional e social.
Desenvolvimento de recursos humanos e de educação permanente — para
•
uma saúde de qualidade e eficácia com excelência técnica em todos os níveis de
atenção (PARAGUAI, 2006, s/n. tradução nossa).

Em seus princípios norteadores, tal política responsabiliza as pessoas, famílias e demais
grupos sociais em prover seus cuidados com saúde, ao passo que ao Estado fica a
responsabilidade de criar condições que garantam acesso de qualidade a todos os habitantes,
explicitando que a promoção à saúde consiste em função essencial da saúde pública.
Deixa claro, portanto, que o acesso aos serviços de saúde de qualidade é um direito de
todas as pessoas e dever do Estado, contudo, limita sua atenção à promoção a saúde. Neste caso,
o setor privado, complementa a atenção à saúde da população paraguaia (FUCKS, 2001).

1.3 Saúde no Uruguai

Segundo dados da OPAS, o Uruguai possuía em 2000 uma população de 3.322.141
pessoas, sendo que 91 % desta vivia em centros urbanos, onde 42 % deste total residia em
Montevidéu, capital do país (OPAS, 2006).
A forma de governo do país é democrática e representativa. O atual presidente, Tabaré
Ramon Vázquez Rosas foi eleito em outubro de 2004 e teve sua posse concretizada em 1° de
março de 2005, tornando-se o primeiro presidente de oposição da história do Uruguai.
O país atualmente é dividido administrativamente em 19 departamentos, governados por
uma Junta Departamental.
No Uruguai, a atenção à saúde prestada por parte do Estado é bastante demarcada em
ações destinadas à parcela específica da população. O setor, a exemplo de outros países do Bloco,
também é dividido em: sub-setor público e sub-setor privado, sendo que o último sofre rigorosa
intervenção Estatal.
O setor público está integrado no Ministerio de Salud Publica através da Administración
de Servidos de Salud dei Estado (ASSE); Universidade da República (Hospital Universitário);
Saúde das Forças Armadas; Saúde Policial; Banco de Previsão Social; Entidades Autônomas e
Serviços Descentralizados; e as 19 Intendências.
Já o setor privado está estruturado principalmente nas Instituições de Assistência
Médica Coletiva (IAMC), organizações privadas sem fins lucrativos, que se organizam e
funcionam de acordo com as disposições da Lei 15181 de 21 de agosto de 1981 e decretos
regulamentares. Existem segundo informações da OPAS, 48 IAMCs que prestam assistência
médica a quase metade da população através de seguro saúde integral e pré-pago. Existem,
também, diversos hospitais privados criados para prestar atendimento médico onde a maioria está
orientada atualmente a arrendar serviços para as IAMC e a seguros de cobertura parcial. Os dados
da OPAS mostram que a cobertura da população por alguma das instituições mencionadas é:
MSP-ASSE 33,7%, IAMC 46,6%, Saúde Militar 4,2%, Saúde Policial 1,8%, Outros 1,2%, sem
cobertura formal 11,7% (OPAS, 2006).
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No que diz respeito a assistência à saúde prestada pela esfera pública, a atenção é
focalizada de forma que apenas pessoas consideradas indigentes ou desprovidas de recursos
financeiros recebem atendimento gratuitamente (MARCHI, 2004).
A constituição nacional coloca o entendimento de que a família consiste a base da
sociedade uruguaia, em semelhança a abordagem adotada também pelo Paraguai. Prevê no
âmbito do direito à saúde, a responsabilidade de cada cidadão em cuidar de sua própria saúde,
sendo que o Estado deve arcar com os cuidados desprendidos à população indigente, como
mostra o artigo 44 do capítulo II:
Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, asi como el de asistirse
en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de
prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos
suficientes (URUGUAI, 2004).

Percebe-se, de forma clara, o caráter excludente do atendimento a uma parte específica
da população, deixando a grande maioria sem atenção integral a saúde.
O país atravessa atualmente importante etapa de reforma do setor, vivenciando uma
série de mudanças. O atual governo, que tem em sua agenda uma proposta de -cobertura
asistencial integral a través de un sistema de atención de salud básico a sectores actualmente
excluidos dei mismo", pretende enviar ao Parlamento até o fmal deste ano projeto de lei que
prevê a implementação do Sistema Integrado de Saúde (URUGUAI, 2006A, s/n).
A proposta de reforma do sistema de saúde tem sinteticamente bases em três eixos. O
primeiro diz respeito à atenção integral de saúde, com ações voltadas para a prevenção,
recuperação e reabilitação, através do fortalecimento da atenção primária. O segundo consiste na
caracterização do Ministerio da Salud Publica como responsável em conduzir todo o processo de
construção do sistema, desde a definição das políticas de saúde, normas e diretrizes, até controlar
e fiscalizar os prestadores de serviços de saúde, além de promover ações voltadas à vigilância
sanitária. Por fim, o terceiro eixo, se refere ao financiamento do sistema através de Seguro
Nacional de Salud, por Superintendência de la salud, responsável pela regulação do sistema
(URUGUAI, 2006B).
O acesso universal enunciado na proposta se distingue da universalidade prevista no
SUS brasileiro, por exemplo, na medida em que o Fundo Nacional de Saúde proposto se mantém
a partir da contribuição obrigatória de:
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Todos los residentes dei pais mayores de 18 ailos, aportando um porcentaje de
sus ingresos com un mínimo no imponible y a partir de dicho valor tasas
progresioneales, es decir crecientes segán el tamanõ de Ia fanilia y el nível de
los ingresos. En el caso de los hijos menores de 18 afios, éstos se adscribirán a
ia afiliación dei padre que aporte mayores Mg,resos ai foro (URUGUAI, 2006B,
s/n).

Tal constatação evidencia a disparidade, quanto a abordagem do conceito de
universalidade contido em cada sistema de saúde, nos diferentes países.

1.4 Saúde no Brasil

A República Federativa do Brasil possui uma área territorial de 8.514.215,3 km 2 e uma
população de 186.613.427 habitantes ( IBGE, 2006).
O governo está organizado em três Poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
Quem exerce a chefia do poder executivo é o presidente da República. Atualmente o cargo é
ocupado por Luiz Inácio Lula da Silva do Partidos dos Trabalhadores.
Trataremos da saúde no Brasil a partir das mudanças ocorridas na década de 1970, com
a efervescência da Reforma Sanitária.
A Reforma em questão foi orientada por três aspectos fundamentais: conceito ampliado
de saúde, sendo ela o resultado das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio
ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos
serviços de saúde; instituição da saúde como um direito do cidadão e dever do Estado, partindo
do princípio de uma cidadania plena onde o direito e o acesso às ações de saúde é igual para
todos; proposição de reformulação do Sistema Nacional de Saúde com a implantação do SUS e
seus princípios norteadores (FERMIANO, 2006).
Nesta linha, a Constituição Federal de 1988 é o marco da consolidação do conceito de
Seguridade Social, onde a proteção social passa a ser compreendida como um direito de
cidadania, passando a compor, como estabelecido no artigo 194 "um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à
saúde, previdência e assistência social" (BRASIL, 1988).
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O sistema de atenção firmado através do SUS legitima a saúde como um direito
universal independentemente de contribuição à previdência social e dever do Estado.
De acordo com o artigo 4 da Lei federal n° 8080/90 que o regulamenta, o SUS pode ser
definido como " conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta das fundações
mantidas pelo poder público e complementarmente pela iniciativa privada".
Tal modelo é orientado pelos princípios da universalidade do acesso: determinando que
todos os cidadãos têm direito ao atendimento independentemente de cor, raça, credo, local de
moradia, situação de emprego, renda, etc; integralidade do atendimento: no sentido de entender o
indivíduo como um ser humano integral, submetido as mais diversas condições de vida que o
levam a adoecer, e direcionando ações que visem ao mesmo tempo, a prevenção e a cura, e
equidade na atenção aos usuários, ou seja, o reconhecimento de que todos os cidadãos são iguais
perante o Sistema, porém têm necessidades diferentes decorrentes das diversificações entre os
grupos populacionais.
A partir desses princípios a assistência integral a saúde da população visa contemplar
três ações indissociáveis previstas na Lei 8080/90:
•

Promoção — Trata-se de ações que têm como objetivo eliminar ou controlar as
causas das doenças e agravos. Busca trabalhar diretamente com as mais diversas
situações que determinam e condicionam o aparecimento de enfermidades. Essas
ações estão relacionadas com fatores biológicos, como herança genética; fatores
psicológicos ligados ao estado emocional e fatores sociais, referentes às condições
de vida, emprego, moradia, educação, lazer, saneamento básico, desnutrição, etc.

•

Proteção — São ações específicas para prevenir riscos e exposições às doenças,
visando manter o estado de saúde. São exemplos: imunizações, ações coletivas e
preventivas, vigilância a saúde e sanitária, ações de tratamento da água para
prevenir doenças, etc.

•

Recuperação — São ações de atuação sobre os danos. Estão voltadas para o
tratamento e reabilitação dos doentes, evitando mortes e seqüelas. São exemplos
dessas ações: atendimento ambulatorial básico e especializado, atendimento de
urgências e emergências, exames diagnósticos, internações hospitalares.
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O acesso da população ao SUS acontece inicialmente no nível primário da atenção, ou
seja, o nível responsável pela porta de entrada da rede que tem na seqüência, outros dois níveis:
secundário e terciário. Esses são referenciados pelo primeiro nível e caracterizam-se pela
complexidade tecnológica.
O nível primário corresponde à atenção básica - conjunto de ações de caráter individual
e coletivo, voltadas para a promoção da saúde; a prevenção dos agravos; o tratamento e a
reabilitação. Orienta-se pelos princípios da universalidade, continuidade, integralidade,
responsabilização, humanização, vinculo, equidade e participação social. Além disso, as ações
desse nível são pautadas nas equipes interdisciplinares, dirigidas à população de territórios bem
delimitados, pelas quais assumem responsabilidade (BRASIL, 2005A).
Recentemente, o Ministro da Saúde, Sr. Saraiva Felipe assinou em 28 de março de 2006
as Portarias N° 648 ,649, 650 que aprovam a Política Nacional de Atenção Básica, definem
valores de financiamento para o ano de 2006 e os valores de financiamento do PAB (Piso da
Atenção Básica) fixo e variável, respectivamente (BRASIL, 2006B).
O nível secundário correspondente a média complexidade - conjunto de ações e serviços
que visam atender os principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade
da assistência na prática clinica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a
utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento, que resulta em algum
grau de economia de escala, e não disponibilizáveis em todos os municípios do país, a curto ou
médio prazo (PEDROSA, 2006).
Já o nível terciário de alta complexidade consiste no conjunto de procedimentos que
envolvem alta tecnologia e alto impacto financeiro. São exemplos: procedimentos de diálise, da
quimioterapia, da radioterapia e da hemoterapia (PEDROSA, 2006).

1.5 Aproximações e diferenças entre os Sistemas de Saúde

Percebe-se com este breve panorama a diversificação quanto a concepção do direito à
saúde nas cartas constitucionais dos países estudados. As constituições da Argentina e do
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Uruguai abordam tal direito de forma restrita a um grupo específico da população desprovido de
recursos e/ou indigentes corno enuncia a Constituição do Uruguai.
Já as cartas constitucionais do Brasil e Paraguai, apontam para o princípio da
universalidade do direito à saúde. Contudo, essa semelhança fica um tanto distorcida a medida
que a equiparamos com as diretrizes das políticas de saúde, em especial do Paraguai. Esta
determina a existência de dois setores: público e privado (fato que na prática ocorre em todos os
países), porém limita o acesso dentro do setor público somente para população que não consegue
prover seus cuidados de saúde utilizando o setor privado.
Tomando por parâmetro a universalidade principiada nas diretrizes do sistema
brasileiro, apesar de existir o setor privado - em potencial expansão nas últimas décadas - esta
noção comporta toda a população brasileira, independente da possibilidade que cada indivíduo
tem de acessar o setor privado, ou não. Todos têm direito a serem atendidos pelo setor público e
esse direito é garantido via constituição federal.
A proposta em tramitação do atual governo uruguaio, por exemplo, distancia-se da

universalidade de acesso (em relação à universalidade entendida pelo SUS) por realizar, de forma
mais aprimorada, a seleção da população.
Em matéria geral destacamos, ao marco de aproximações, a tendência de orientação das
políticas dos quatro países para a priorização de ações de fortalecimento em nível da atenção
primária. Além de medidas de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, a
operacionalização deste discurso tem se mostrado nos programas desenvolvidos dos países, parte
de um processo de desenvolvimento gradual, em alguns casos mais avançados, outros ainda
buscando um fio orientador.
É legitimo, portanto, que os países apresentam experiências históricas e modelos de
saúde bastante distintos. Tiveram, em comum, iniciativas de incentivo a pesquisa e ao combate
das endemias (final do século XIX e início do século XX). Também foram influenciados pelo
modelo desenvolvimentista e dependente construído no século passado, quando as políticas
foram pensadas para uma minoria em detrimento da maioria de suas populações. Entraram no
novo século cada vez mais devedores de uma política econômica e social voltada para a maioria
(ROSINHA, 2004).
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Destacamos como problema central para os países do Bloco, o reflexo das
desigualdades sociais e suas implicações na vida e, conseqüentemente, nas condições de saúde da
população.
Como vimos anteriormente, a pobreza e a exclusão social fazem parte de um conjunto
de questões de saúde que merece ser entendido como foco para ações coletivas no Bloco.
Ternos exemplos como o do Brasil que, segundo pesquisa publicada pelo PNUD em
2005, ocupa o 13 0 lugar em termos de economia mundial, sendo o 8° país com pior distribuição
de renda. Tal fato levou especialistas da FIOCRUZ no mesmo ano a diagnosticar que as doenças
mais graves que assolam o país (não sendo diferente nos outros países do Bloco), são as
desigualdades sociais e econômicas, ou seja, as iniqüidades (LOPES, 2006).
Cabe citar aqui, que a preocupação com o terna, partindo da sua relevância nos aspectos
de saúde das populações, principalmente nos países periféricos, impulsionou no âmbito do
Ministério da Saúde no Brasil a criação recente da Comissão sobre Determinantes Sociais da
Saúde — CNDSS por Decreto Presidencial em 13 de março de 2006. Ela é integrada por dezessete
especialistas e personalidades da vida social, econômica, cultural e científica do país, as quais
foram nomeados pelo Ministro da Saúde, por meio da Portaria n° 532, de 14 de março de 2006. O
exemplo brasileiro vem na esteira da Organização Mundial de Saúde — OMS, que em 2005 criou
a sua CNDSS integrando vinte destacados líderes internacionais do mundo político, de governos,
da sociedade civil e da academia (BRASIL, 2006A).
Não há dúvidas de que fatores de natureza social, política e econômica incidem sobre a
situação de saúde de grupos e indivíduos.
A partir desta constatação, o discurso de alguns representantes da elite detentora do
capital parece beneficiar-se deste fato para focar o crescimento a todo custo, alegando que a
saúde da população está diretamente ligada à produtividade e ao crescimento econômico.
Por ocasião da quinta Conferência de Saúde EUROLAC — Fórum Europeu e Latino
Americano sobre a Reforma do Setor de Saúde realizada em abril de 2004, em Recife - Brasil,
Vinod Thomas (representante do Banco Mundial no Brasil), apresentou estimativa apontando
para cada ano a mais de esperança de vida, a elevação em 4% do PIB per capita (THOMAS,
2004).
Todavia, de nada adianta existir crescimento econômico de modo isolado, sem que o
fosso da desigualdade social entre ricos e pobres não diminua consideravelmente.
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Contrabalançando a visão de que a solução estaria na produtividade e desenvolvimento
da economia e, trazendo a discussão para o âmbito do Mercosul, que teve em sua gênese pilares
exclusivos na integração econômica e comercial, não deixamos de considerar que:
O volume de riquezas geradas por uma sociedade consiste em elemento
fundamental para proporcionar melhorias na saúde e condições de vida, porém,
existem inúmeros exemplos de países com PIB total ou per capita inferior a
outros que, apesar disso detém indicadores de saúde muito mais satisfatórios

(RADIS, 2006 pg. 25).
Assim, "o fator mais importante para explicar a situação geral de saúde de um pais não
é sua riqueza total, mas a maneira como ela se distribui" (RADIS, 2006 pg 26).
Para ilustrar essa iniqüidade, cabe trazer alguns indicadores importantes. Dentre as
diferenças entre os Estados — Partes destacamos que o Uruguai possui a maior expectativa de vida
ao nascer com um percentual de 35,9 0/o. O Brasil ocupa o último lugar, com uma expectativa de
71,35%. A Argentina apresenta um percentual de 74,9%, seguida do Paraguai com 71,5%. Os
dados da OPAS (2005), mostram também, segundo SÁNCHES (2006), que o Brasil é o segundo
na lista percentual da população abaixo da linha de pobreza com 8,24% da população. Em
primeiro lugar está o Paraguai com 16,4%, seguido da Argentina com 3,3% e do Uruguai com
2,0%.
Já o indicador do IDH — índice de Desenvolvimento Humano, aponta como último da
lista o Paraguai com 0,755%. Em primeiro lugar aparece a Argentina com 0,863%, seguida do
Uruguai com 0,840% e o Brasil com 0,792% (SÁNCHES, 2006).
Quanto a destinação de recursos para o setor saúde em cada pais, pontua-se que a
Argentina é o pais do Bloco que mais destina verbas para a saúde pública representando 5% do
PIB ( Produto Interno Bruto). Em segundo lugar vem o Brasil que destina 3,6% do PIB para a
saúde, em terceiro vem o Paraguai com 2,9% e por último o Uruguai com 2,0% do PIB destinado
à saúde pública (SÁNCHES, 2006).
Dos recursos destinados ao setor privado da saúde as posições se invertem. O Uruguai
lidera a lista, destinando 10,4% do PIB; em seguida vem o Paraguai com 4,1% do PIB destinado
à saúde privada; a Argentina com 3,95% e por último o Brasil que destina 3,6% do PIB para o
setor (SÁNCHES, 2006).
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Como nosso objetivo não contempla aprofundar a discussão sobre as diferenças sociais,
mas apenas apontá-las a título de levantar semelhanças e diferenças no que tange as
características dos países estudados, findamos essa discussão trazendo análise de Fleury (1995,
pg. 6):
O crescimento econômico sustentado durante 5 décadas demonstrou que não
existe uma relação imediata entre crescimento e desenvolvimento social. A
experiência histórica da América Latina neste século fundamenta a tese
segundo a qual o crescimento econômico, embora seja condição necessária para
o combate à pobreza e a redução das iniqüidades, além de não ser suficiente,
alcança maior efetividade quando se faz acompanhar de uma melhoria na
distribuição da renda.

No que permeia as diferenças mais marcantes entre os sistemas de saúde, destacamos o
padrão de financiamento e a concepção da cobertura quanto a abrangência a cerca da
universalidade dos serviços.
O SUS do Brasil, como já mencionado, é de natureza pública e totalmente universal.
Nele a população tem acesso a medicamentos da farmácia básica inclusive para tratamento de
doenças como HIV e tuberculose. Os recursos remuneram ações e serviços de saúde nos três
níveis do governo.
Já nos demais países estudados, os sistemas nacionais de saúde caracterizam-se pela
organização em seguros privados, tendo ações financiadas pelo setor público, porém de forma
limitada em alguns serviços essenciais.
No que se refere aos investimentos no setor da saúde, Simionatto (2006) discorre ao
avaliar os países do Mercosul em comparação a União Européia:
Enquanto nos países da Comunidade Económica Européia o gasto publico é o
principal componente dos gastos nacionais com saúde, na região do Mercosul
ocorre uma inversão, na medida em que os maiores investimentos são
provenientes do setor privado. Com exceção do Brasil, em muitos paises da
América Latina os Sistemas de Previdência e Institutos Sociais prestam
assistência à saúde através de serviços diretos ou contratados do setor privado,
como é o caso das Obras Sociais na Argentina e das Instituições de Assistência
Médica do Uruguai (IAMC) Esses sistemas, em parte financiados pelo setor
público e em parte por contribuições obrigatórias dos trabalhadores da
economia formal, não garantem a universalidade, pois atingem, no Uruguai,
63%, na Argentina, 59% e, no Paraguai, 19% da população (SIMIONATTO,
2006, pg 6).
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Podemos perceber, entretanto, que atualmente e dentro de um conjunto de ações
incluídas no ideário de harmonização dos Sistemas, algumas aproximações entre eles podem ser
percebidas. Dentre essas aproximações destacamos as ações de prevenção e controle de doenças
como febre amarela, cólera e malária. Em todos os países do Mercosul, de acordo com suas bases
legais, as ações de prevenção em questão são de responsabilidade estatal. Apontamos nesse
aspecto, um denominador comum, entre os países que deve ser mantido e ampliado
gradativamente através dos acordos multilaterais e bilaterais no campo da saúde (DAIN, 2004).
Concluímos, então, marcando um tímido realinhamento das políticas nacionais de saúde
nos Estados - Partes, ampliando o olhar para as influências geradas por aspectos sócio-políticos e
econômicos na saúde da população, o que instaura a necessidade de adoção do princípio da
integralidade, da universalidade e da equidade em saúde e a atenção básica nos planos dessas
políticas.

2 CONHECENDO O MERCOSUL

A configuração delineada pela dinâmica neoliberal, a partir do final do século XX,
impôs um novo ordenamento societário baseado na globalização económica, interligação dos
povos e países e na busca constante pelo incremento da competitividade entre empresas e Estados
nacionais. Impulsiona, dessa forma, os países a adotarem estratégias de sobrevivência diante da
arena internacional de competição, como a formação de blocos econômicos regionalizados.
São exemplos de blocos formados: a União Européia - UE, pioneira nesse processo; a
Associação de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA, composta pelos Estados Unidos,
Canadá e México e o Mercado Comum do Sul - MERCOSUL, projeto de maior relevância em
termos de política internacional brasileira, do qual tratamos com mais profundeza neste trabalho.
O Mercosul foi criado em 26 de março de 1991, através do Tratado de Assunção,
assinado pela República da Argentina, República Federativa do Brasil. República do Paraguai

e

pela República do Uruguai. A partir deste Tratado, e de outros acordos firmados seqüencialmente
entre os países, tornou-se possível o início do processo de integração.
Atualmente, além dos Estados-Partes do Mercosul. outros países também participam na
modalidade

associados, são os seguintes: Bolívia e Chile, desde 1996; Peru e Venezuela', desde

2003; e Equador e Colômbia desde 2004 (GIOVANELLA; GUIMARÃES, 2005).
A integração proposta segundo dados do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Dá cumprimento a dispositivo incorporado no artigo 4, parágrafo único, de
nossa Constituição e é ferramenta valiosa para a inserção mais competitiva das
quatro economias no mercado internacional, em um quadro em que se destacam
a formação de grandes blocos econômicos e os grandes desafios impostos pela
globalização (MERCOSUL, 2006A, s/n).
Dentro dessa perspectiva, surgiu o Mercosul, visando alcançar mecanismos pragmáticos
para superação do subdesenvolvimento, através de processos de integração balizados pelos
seguintes propósitos:
Estabelecer mercado comum, ampliando as atuais dimensões de seus mercados
nacionais, mediante a criação de tarifas externas comuns e a livre circulação de
Como já mencionamos anteriormente a Venezuela aderiu ao Bloco na modalidade de Estado —Parte através do
termo de Adesão assinado em 4 de julho do decorrente ano (IvlERCOSUL, 2006D).
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bens, serviços e fatores produtivos entre os Estados membros; Atingir adequada
inserção internacional de seus Estados membros nos grandes espaços
econômicos, modernizando as economias para otimizar a oferta e qualidade dos
bens e serviços disponíveis; Promover esforços progressivo no sentido de
integração da América Latina, de acordo com o Tratado de Montevidéu de
1980; Coordenar políticas macroeconômicas e setoriais, visando assegurar
condições propícias à competitividade entre os Estados membros; Harmonizar
legislações nacionais nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento dos
processo de integração (SOARES, 1999, pg.88).

A estrutura política - comercial do Bloco materializa-se na União Aduaneira (UA), que
entrou em vigor em janeiro de 1995 estabelecendo um sistema de tarifas e cotas comuns nas
relações comerciais externas dos países integrantes.
Esta configuração de integração corresponde a:
Etapa ou modelo de integração econômica no qual os países membros de uma
Zona de Livre Comércio adotam uma mesma tarifa às importações provenientes
de mercados externos. A essa tarifa dá-se o nome de Tarifa Externa Comum
(TEC). A aplicação da TEC redunda na criação de um território aduaneiro comum
entre os sócios de uma UA, situação que toma necessário o estabelecimento de
disciplinas comuns em matéria alfandegária e, em Ultima análise, a adoção de
políticas comerciais comuns (MERCOSUL, 2006B, s/n).

Além desta etapa, existem outros níveis de integração que são definidos por acordos
multilaterais. Citando exemplos de outras etapas temos: a União Alfandegária — que significa a
adoção de um sistema comum de cotas e tarifas que orientam as transações internacionais entre
os países; o Mercado Comum - que determina por sua vez a eliminação de restrições no que se
refere a circulação de pessoas, mercadorias e capital entre os Estados — Partes; a União Monetária
que prevê a harmonização e unificação de políticas e instituições econômicas e, por fim, a etapa
mais avançada que formaliza a União Política entre os países integrantes do Bloco
(GIOVANELLA; GUIMARÃES, 2005).
A União Aduaneira corresponde, nessa lógica, a atual fase de integração do Mercosul,
tendo como ponto central a constituição de um único território alfandegário entre os países.
O marco de abertura no relacionamento entre os Estados-Partes consubstancia-se nos
encontros presidenciais ocorridos em ambos os países, além do estabelecimento de canais de
diálogo entre as mais variadas instituições representativas dos mesmos, intensificando
gradativamente, na última década, o contato entre as autoridades técnicas e políticas.
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O Mercosul ocupa uma posição central no que se refere as práticas de integração latinoamericana, sendo na contemporaneidade um exemplo bem-sucedido de conformação geoeconômica de integração regional. Em quinze anos de existência, o Bloco vem atingindo
importantes resultados econômicos entre os Estados-Partes e consolidando um marco de
relacionamento externo com outros blocos e nações. Segundo informações oficiais do Mercosul.

Desde sua criação, em março de 1991, o Mercosul vem consolidando seu
funcionamento e atingindo resultados expressivos, contribuindo para a criação
de um clima receptivo de expansão do comércio. Para comprovar essa
afirmação, basta verificar que o comércio intra-Mercosul aumentou de US$ 4.1
bilhões em 1991 para cerca de US$ 20 bilhões em 1998. Espera-se, já para o
final deste ano, um volume comercial próximo aos números de dois anos atrás,
com recuperação consistente em relação a 1999, ano em que as sucessivas
crises financeiras da Rússia e da Ásia tiveram impacto recessivo importante na
região. Ao mesmo tempo, as importações dos países do Mercosul provenientes
do resto do mundo cresceram de forma expressiva. Como resultado, a
participação do Mercosul no total das importações mundiais triplicou, passando
de 29,296 bilhões de dólares em 1990 a 98,763 bilhões de dólares em 1998.
Tais resultados certamente serão intensificados, se considerarmos que se trata
de um novo mercado regional de mais de 200 milhões de habitantes, com um
Produto Interno Bruto de aproximadamente US$ 1 Trilhão (MERCOSUL,
2006C, s/n).

A instância máxima do Bloco é o Conselho do Mercado Comum, formado pelos
ministros das áreas de relações exteriores e econômicas dos países membros. No entanto, o órgão
executor do Bloco é o Grupo do Mercado Comum, formado por quatro membros do segundo ou
terceiro escalões do governo. As decisões são tomadas em quatro reuniões especializadas, quatro
grupos ad hoc, um grupo de serviço e onze sub-grupos.
Entre os sub-grupos encontra-se o sub grupo de trabalho 11, ou SGT 11, voltado a
Saúde criado em 1996 (GIOVANELLA; GUIMARÃES, 2005).
A saúde no âmbito do Mercosul ganhou maior atenção com a criação do Subgrupo de
Trabalho 11, principalmente por volta do ano de 2000, quando a temática da saúde e as questões
de fronteira ganham espaço nas discussões e nas reuniões dos representantes dos Estados-Partes,
como veremos mais adiante no decorrer do trabalho.
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O SGT-11 reúne-se, semestralmente, para discutir temas variados entre bens, serviços,
matérias-primas e produtos na área da saúde no tocante harmonização legal entre os países. É
composto basicamente pelos representantes dos ministérios e órgãos de saúde dos respectivos
países, por membros da comunidade científica e sociedade civil. Sua finalidade é, além de tratar
das questões inerentes à proteção a saúde, "eliminar obstáculos ao comércio regional relacionado
ao domínio da saúde pública, contribuindo para a integração" (GIOVANELLA; GUIMARÀES,
2005, pg. 5).
O SGT — 11, dentro da perspectiva de integração no Mercosul no que envolve a área da
saúde, segundo Holanda (2004), tem a função de atuar frente a harmonização das legislações dos
países — referentes a serviços, matérias-primas, bens e produtos na área da saúde, além de
estabelecer critérios para o controle sanitário e vigilância epidemiológica. Sua atuação no
processo de integração tende a colaborar gradativamente para o aumento da qualidade de vida das
populações, promovendo e protegendo a saúde destas, combinando ações que culminam na
eliminação de obstáculos ao comércio regional, já que esse é o foco principal de todo o processo
integrativo do Mercosul.

2.1 Fonte jurídica do Mercosul e direito à saúde

Entende-se por fonte jurídica do Mercosul o conjunto de documentos formado pelo
Tratado de Assunção, seus protocolos e instrumentos adicionais ou complementares-, as decisões
do Conselho de Mercado Comum; as resoluções do Grupo do Mercado Comum e as diretrizes da
Comissão de Comércio do Mercosul, adotadas desde a entrada em vigor do Tratado de Assunção
(MERCO SUL, 1994).
Pautamos a leitura sistemática destes documentos na busca por elementos que
evidenciem a preocupação e apontem estratégias de atenção a aspectos sociais, superando o
interesse econômico e comercial de integração do Bloco. Observamos que a partir dos elementos
acima indicados é que serão analisados os discursos dos gestores municipais de saúde.
O Tratado de Assunção consiste no principal documento institucional do Mercosul. Foi
assinado por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina e dá inicio ao processo de formação e
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integração do Bloco do Mercado Comum do Sul. Sua elaboração ocorreu em 26 de março de
1991 e estabelece diretrizes matriciais iniciando o processo chamado Período de Transição que,
duraria até janeiro de 1995 (MERCOSUL, 1991).
Tem-se aqui a leitura desse processo inicial como um período de articulação focalizado
nas linhas de liberação comercial de relacionamento intra-Bloco. Sobretudo, com a criação em
1993 da TEC — Tarifa externa Comum, para a circulação de bens comuns. Ou seja, momento de
estreitar os laços entre os países a fim de fortalecer sua atuação no mercado internacional.
Nessa linha, o artigo 1° do 1° capitulo, que discorre o propósito, princípios e
instrumentos do Tratado, enfatiza que o Mercado Comum do Sul surge com a implicação de
gerar:
A livre circulação de bens e serviços e fatores produtivos entre os países,
através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições nãotarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito
equivalente; O estabelecimento de uma tarifa externa comum em relação a
terceiros Estados ou agrupamentos de Estados e a coordenação de posições em
foros econômico-comerciais regionais e internacionais; A coordenação de
políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados-Partes — de comércio
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial e de capitais, de
serviços, alfandegária, de transporte e comunicações e outras que se acordem —
a fim de assegurar condições adequadas de concorrência entre os Estados —
Partes; e o Compromisso dos Estados — Partes de harmonizar suas legislações,
nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimentos do processo de integração
(MERCOSUL, 1991).

Evidencia, assim, neste acordo entre os países, a predominância do caráter comercial e
econômico das intenções primeiras de integração, no início da década de 1990.
Contudo, traz em seus artigos, segundo a interpretação de Rodriguez (1995) alguns itens
que apontam para um caráter político, tais como a posição de relacionamento com países fora do
Tratado e com outros mercados comunitários, implicando na possibilidade de novos acordos de
natureza política em diferentes níveis.
No campo da saúde, o autor interpreta o Tratado identificando conexão entre a "inclusão
do conceito serviços entre produtos de intercâmbio e a eliminação das restrições tarifárias" com a
"abertura de um campo de atividade de proporções interessantes" (RODRÍGUEZ, 1995, pg 11).
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Também ao que se refere à coordenação de políticas setoriais, uma possível abertura a
dimensão social, quando usa a expressão "e outros campos a serem decididos" (RODRÍGUEZ,
1995, pg 11).
O Tratado ainda prevê os instrumentos para constituir o Mercado Comum durante o
período de transição ao qual se estabelece entre outras diretrizes, a estrutura orgânica que
demarca a criação dos seguintes órgãos que estariam responsáveis pelo processo de transição:
Conselho de Mercado Comum e Grupo de Mercado Comum.

Em seu artigo 10 caracteriza o Conselho como "órgão superior do Mercado Comum,
correspondendo-lhe a condução política do mesmo e a tomada de decisões para assegurar o
cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos para a constituição definitiva do Mercado
Comum" (MERCOSUL, 1991).
Já o Grupo Mercado Comum, segundo o artigo 13, consiste em "órgão executivo do
Mercado Comum e será coordenado pelos Ministérios das Relações Exteriores e poderão ser
convidados para dele participar outros ministros ou autoridades de nível ministerial"
(MERCOSUL, 1991).
Posterior ao Tratado de Assunção, tem-se o Protocolo de Ouro Preto, documento datado
de 17 de dezembro de 1994, assinado durante a Cúpula de Ouro Preto em Belo Horizonte,
responsável pelo encerramento do chamado Período de Transição do Mercosul.
Esse Protocolo é de extrema importância para o entendimento do que é o Mercosul, pois
dá corpo a sua estrutura jurídica ao delimitar o Bloco como uma estrutura orgânica intergovernamental, formada pelos governos dos Estados — Partes, sendo que todas as decisões
pertinentes são tomadas consensualmente (MERCOSUL, 1994).
Estabelece seguindo a linha do Tratado anterior, a estrutura do Bloco e os órgãos intergovernamentais de cunho decisório: o Conselho de Mercado Comum, Grupo de Mercado Comum
e a Comissão de Comércio do Mercosul.
Determina, também, a criação de uma Secretaria Administrativa responsável em prestar
apoio operacional, tendo Sede permanente na cidade de Montevidéu.
Seguindo a lógica prioritária pelo desenvolvimento comercial do Bloco, explicitado
também no Tratado de Assunção, cabe registrar a quase que inexistência de menção à integração
em âmbito social.
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Em síntese, o artigo 27 que trata da Comissão Parlamentar Conjunta apenas cita o Foro
Consultivo Econômico - Social como sendo "o órgão de representação dos setores econômicos e
sociais e será integrado por igual número de representantes de cada Estado-Parte - (MERCOSUL,
1994). Estabelece ainda que seu regimento interno, bem como sua função consultiva, estão
subordinados às recomendações do Grupo Mercado Comum, como explicita os artigos 29 e 30 do
Protocolo.
Apesar deste documento incluir toda a organização do Mercosul - diretrizes e órgãos
inter-governamentais, pouco avança na percepção de integração em outros níveis de política, em
especial em políticas sociais.
O Protocolo de Olivos, feito na cidade de Olivos da Província de Buenos Aires,
Argentina, em 18 de fevereiro de 2002, derroga em sua entrada de vigência, o Protocolo de
Brasília sobre a Solução de Controvérsias (MERCOSUL, 2002A).
Do conjunto de normativas estudadas, percebe-se a linha de evolução do processo de
integração do Bloco que, numa avaliação mais geral, altera a passos lentos o foco das ações do
eixo comercial-econômico para dimensão mais abrangente, considerando pouco a pouco algumas
questões de instância social, por exemplo.
Temos como ponto de referência para a análise das evidências do aspecto social ao
longo do processo de constituição do Mercosul, os apontamentos feitos por Draibe (2006) a
respeito da dimensão social da integração do Bloco regional. Para a autora, as políticas sociais
nesse contexto encontram-se em estágio embrionário.
Os acordos pautados transitam por matérias relacionadas a normas e regulamentações
de mercado, ditames fiscais, tarifas alfandegárias, manutenção da TEC, certificações de produtos,
harmonização da linguagem específica desses temas, entre outros assuntos.
As resoluções dadas em nível do Grupo Mercado Comum, apresentam diversificação
em suas matérias como alimentos, circulação de medicamentos e alguns produtos
industrializados, formação profissional, assuntos relacionados a trabalho e sindicatos, criação de
alguns subgrupos de trabalho.
Destacamos, contudo, algumas normas importantes e pertinentes ao nosso debate sobre
o tema saúde.
Marcamos a criação, em 1996, do Sub Grupo de trabalho 11- o GT 11 (MERCOSUL,
1996) , que traz em suas considerações iniciais o compromisso dos Estados Partes em avançar na
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harmonização de suas legislações nas questões relativas a saúde. Contudo, o fato trouxe avanços,
mas não aprofundou a questão da integração saúde em termos de direito, a avaliar pelas normas
seqüentes aprovadas pelo CMC. A pauta negociadora, analisada através da norma GMC/RES/04
/1998, por exemplo, traz como tarefa geral: "Armonizar los parámetros de calidad de los bienes,
servicios y factores productivos dei área de salud y los mecanismos de control sanitario de los
Estados Partes a los fines de eliminar los obstáculos técnicos ai comercio y lograr el
fortalecimiento dei proceso de integración regional" (MERCOSUL, 1998).
Citamos também a norma CMC/DEC/18 /1999 que diz respeito ao trânsito vicinal
fronteiriço entre os Estados partes do Mercosul, trazendo determinações de extrema importância
para a integração entre Brasil e Argentina no âmbito fronteiriço, ao criar em seu artigo II a
carteira de trânsito vicinal fronteiriço que permite a população domiciliada dentro dos limites
previstos no acordo benefícios como " exercício de trabalho, oficio ou profissão; acesso ao ensino
público em condições de gatuidade e reciprocidade; atendimento médico nos serviços de saúde
públicos em condições de gratuidade e reciprocidade" (MERCOSUL, 1999).
Destacamos a criação da reunião de Ministros e autoridades de desenvolvimento social
do Mercosul através da norma CMC/DEC/61 /2000 . Essa norma aponta para a preocupação,
quase uma década depois do início do processo de integração do Mercosul, com desenvolvimento
ampliado, abarcando também o âmbito social (MERCOSUL, 2000).
Podemos traçar a partir desta análise, que muito pode ser ainda aprofundada - de acordo
com as linhas que se queira atingir, que a trajetória de posicionamento e de prioridades dos
Estados — Partes ao longo dos anos decorrentes, pode exercer influências diretas no objeto em
que estudaremos mais adiante e comprovaremos ou não, esta suposição.
Embasados pelo trabalho de Draibe (2006) percebemos que existem consideráveis
avanços quanto ao marco institucional incorporando ao longo de pouco mais de uma década,
mecanismos legais de ampliação da dimensão social do Mercosul.
Diante do processo de inclusão de aspectos sociais no que comporta a integração entre
os países, destaca-se a criação do Fórum Consultivo Econômico e Social (FCES) em 1995; a
Carta Social do Mercosul em 2000; a institucionalização da Reunião de Ministros e Autoridades
de Desenvolvimento social (RMADS) em 2000; proposição da agenda Social da Declaração de
Rosário em 2000; a criação do grupo ad hoc de integração fronteiriça em 2002; a proposição de
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elaboração do Programa de Fortalecimento do Mercosul Social na reunião do RMADS em 2003
(DRAIBE, 2006).
Dentro da dimensão social do processo de integração, destacamos que a saúde no
Mercosul tem visibilidade em dois fóruns: Reunião dos Ministros de Saúde do Mercosul e Sub
grupo n° 11 — Saúde.
Dentro do primeiro grupo, foram estabelecidos uma série de acordos (HOLANDA,
2004), tais como:
•

Política de medicamentos para o Mercosul;

•

Vigilância e controle de enfermidades transmissíveis (dengue, doença de chagas,
cólera, febre amarela, sarampo e SARS — Síndrome Respiratória Aguda Grave);

•

criação de um sistema de informações e comunicação em saúde, contando com
dois sítios oficiais (

e

);

•

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.

Já o SGT 11 — Saúde realiza reuniões semestrais, determinando prioridades e prazos de
execução do que é aprovado no GMC ao qual está submetido. O SGT 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.

O processo de harmonização dos projetos de resolução do SGT 11 segue as seguintes
etapas: elaboração do projeto de execução; harmonização por consenso; consulta interna em cada
Estado-Parte; nova harmonização; aprovação; e elevação pelos coordenadores nacionais do SGT
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11 ao GMC para aprovação como resolução, com prazo para a internalização, ou seja, a
incorporação ao Ordenamento Jurídico Nacional - OJN (HOLANDA, 2004, pg. 38).
Contudo, as debilidades ainda são inúmeras, ao passo que existem dificuldades em
transpor a agenda social da posição de sombra das questões comerciais para a lista das
prioridades efetivas do Mercado Comum.
Para Giovanella e Guimarães (2005, pg. 5).

Observa-se a inclusão gradual de temas relacionado à saúde. Entretanto, tal
inclusão ainda ocorre de forma incipiente e vinculada à discussão de questões
de vigilância sanitária e epidemiológica relacionadas à circulação de produtos
às ações de saúde pública de alta extemalidade, como são as doenças imunopreveníveis e evitáveis.

Nesta linha, observa-se a partir da análise de Almeida (1999) a existência de duas
cronologias no processo de integração: a cronologia social e a cronologia econômica — dois
processos em expansão desigual.
O autor conclui ao sobrepor tais cronologias que:

Parece haver, na história, muitos poucos exemplos — se algum - de movimentos
integrativos enquanto expressão determinante de forças políticas ou sociais,
independentemente das tendências estruturais, de natureza essencialmente
econômica, que impulsionam o processo de integração (ALMEIDA, 1999,
pg.21).

Esse fato decorre e se justifica na leitura da base institucional do Bloco, que tem como
ponto de partida o pressuposto comercial, além de uma série de objetivos econômicos que pouco
se espelharam nas determinações históricas e sociais, peculiares e particulares de cada Estado Parte.
Percebe-se, claramente, a restrição institucional da dimensão social no momento em que
foram dados os primeiros passos no caminho percorrido até os dias atuais no que se refere a
afirmação do bloco regional do Mercosul como mostra:
O preâmbulo do Tratado de Assunção, parte da necessidade de promover o
desenvolvimento científico e tecnológico dos Estados-Partes e de modernizar
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suas economias, para apenas então, e em primeiro lugar, ampliar a oferta e a
qualidade dos bens de serviços disponíveis, a que se agrega depois o objetivo
de melhorar as condições de vida de seus habitantes (ALMEIDA, 1999, pg.26).

Essa aproximação, no entanto, denota que mesmo com os olhos fitos no mercado sem
perceber questões sociais e humanas especificas, imprime a idéia de integração ligada ao
desenvolvimento que acarreta, em última instância, ainda que de maneira indireta, a melhoria da
qualidade de vida da população e ao agregar esse objetivo, denota subjetivamente o pressuposto
social (ROSINHA, 2004).
Isto é, o desenvolvimento do Bloco e o aumento da qualidade de vida de suas
respectivas populações estão diretamente ligados aos aspectos de saúde, partindo do apontamento
feito por Gallo et ai (2004, pg. 23) que:
Há o entendimento em contexto mundial que o setor saúde, e suas relações
intersetoriais nas áreas de serviços, indústria e agricultura, constitui atualmente
um dos pilares do crescimento econômico e do desenvolvimento cientifico e
tecnológico 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 bem
estar social.

No que corresponde ao nosso foco especifico de estudo, a região das fronteiras começou
a ganhar evidência com a criação do Grupo de Integração Fronteiriça, quando algumas estratégias
foram pensadas como a circulação de pessoas, trabalhadores e a questão dos documentos.
Caminham por essa linha questões relativas ao direito à saúde e assistência social. (DRAIBE,
2006).
Ao passo lento com que caminha o processo de institucionalização e execução de uma
agenda social efetiva no contexto da integração, tem-se pretensões maiores como a harmonização
para unificação das políticas sociais, através da garantia de uma proteção social básica à
população, fala-se da cidadania social. Matéria de um denso debate que envolve mecanismos de
natureza político — institucional indo desde a criação de instituições supranacionais à participação
de diferentes atores e uma série de questões que, no momento extrapolam o objetivo aqui
proposto de analisar a visibilidade da dimensão social no processo de integração e de construção
legal do Bloco.
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Contudo, apesar do evidente relevo que caracteriza a trajetória da dimensão social e da
questão da saúde propriamente dita, principalmente se compararmos o Tratado de Assunção e
documentos de base com os documentos mais recentes, ainda assim, apontamos para o fato de
que a política econômica desde o início consistiu o centro nervoso das interações intra-Bloco.
Todas as outras questões estão ligadas, porém, subordinadas ao centro decisório que estabelece os
ditames gerais da condução dos assuntos próprios do Bloco.
Incorporar a agenda social - especialmente do setor saúde - apesar de não ser algo
impossível, torna-se tarefa no mínimo difícil e trabalhosa, demandando muita energia e vontade
política. Isso porque exige harmonização de um campo necessariamente heterogéneo como vimos
anteriormente, através do redesenho da saúde nos Estados —Partes. A dimensão social, em última
análise apresenta-se como complexa se comparada com a:
Aparente simplicidade técnica das reduções tarifárias, dos procedimentos de
normalização, de harmonização de regulamentos de natureza comerciais (...).0
social apresenta-se, com efeito, como de difícil inserção nos cálculos
econômicos racionais elaborados em torno do processo de integração pelos
responsáveis governamentais e dirigentes de empresas, pela simples razão de
que ele é, numa primeira abordagem, dificilmente mensurável, prestando-se
muito mal, de toda forma, aos exercícios estatísticos de quantificação que
fazem o gosto das análises custo-beneficio dos planejadores estatais
(ALMEIDA, 1999, pg.35).

Na esteira do processo integrativo de cunho predominantemente econômico e
comercial, pontuamos, no que perpassa a participação de outros atores sociais no debate
decorrente da instituição do Bloco regional, a centralidade dos governos enquanto protagonistas
do movimento decisório.
Quanto a participação, precisa ser levado em consideração o fato de que,
Os sistemas políticos e as sociedades não dispõem ainda de canais eficientes e
consolidados de representação e de participação efetiva em níveis político e
social tanto nos planos domésticos e regional, e menos ainda em se tratando de
questões de política externa (VAZ,1999, pg.71).

A participação social faz-se imprescindível no processo de integração, pois permite a
estruturação de agendas de negociações em diversas frentes, constituindo um importante
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instrumento para a geração de um sentimento de identidade comum entre as sociedades,
fundamental para a pactuação de políticas sociais que visem o bem comum, a qualidade de vida e
o desenvolvimento das populações envolvidas (VAZ, 1999).
Confirmando que a inserção de temas sociais na pauta de negociações no Mercosul
vem alcançando gradativamente maior visibilidade, ente os dias 20 e 22 de junho, o GMC
elaborou documento encomendando à Comissão de Representantes Permanentes do
MERCOSUL a elaboração de proposta para a criação do Instituto Social do MERCOSUL
através do documento MERCOSUL/LXIII GMC/DT N° 11/06 de junho de 2006. De acordo
com o artigo 1° a proposta deverá contemplar
Iniciativas para promover o desenvolvimento dos aspectos sociais no
MERCOSUL e os Estados Associados, entre outros: combater a pobreza,
melhorar a distribuição da receita, favorecer a circulação de pessoas,
desenvolver as áreas fronteiriças e promover os direitos de segurança social no
MERCOSUL (MERCOSUL, 2006E).

2.2 A saúde nas fronteiras do Mercosul: Ações recentes, iniciativas brasileiras, questão
fronteiriça

Estudos anteriores (NOGUEIRA, 2005; 2006) evidenciaram que a questão de saúde na
região vem merecendo atenção redobrada, principalmente no âmbito das políticas públicas,
devido a gama de relações engendradas que tornam a situação única e peculiar.
O cotidiano dos municípios fronteiriços estudados reflete a pobreza e escassez de
serviços, dentre outros limites de ordem estrutural, como a diferença dos sistemas de saúde,
fragilidades de financiamento, baixa qualidade do sistema de informação, agravados pela
inexistência de base legal capaz de subsidiar ações formais de superação das crises existentes.
Por essa razão, criar estratégias de superação das dificuldades geradas pela situação
peculiar da saúde na região de fronteira, demanda vontade política por parte dos diferentes atores
envolvidos, além de articulação entre eles. Como atenta Gallo; Costa e Moraes (2004) o
município vizinho também é o país vizinho entrando em questão, nesse caso, barreiras
diplomáticas, legais, econômicas e sociais que exigem planejamento conjunto ampliado para
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além do campo de atuação dos Ministérios de Saúde, propondo interação também das instâncias
negociadoras e de política externa e relacionamento internacional de cada pais.
Tendo em vista as especificações que envolvem a região, comprova-se que organizar a
saúde das fronteiras impõe aos países a necessidade de soluções pragmáticas, que precedem e em
certos níveis substituem, em curto prazo, as diretrizes de integração (DAIN, 2004).
Brasil e Argentina encontram-se, em comparação com os outros membros do Bloco, em
lugar de destaque quanto a integração materializada em acordos bilaterais. Os dois países
acordaram através do decreto 3078 de 1° de junho de 1999 para a criação da CODEFRO Comissão de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço.
A CODEFRO tem como objetivos primordiais:
a) identificar projetos comuns na zona da fronteira para impulsionar e
coordenar seu estudo e execução, particularmente aqueles de impacto social,
como os referentes a saúde, habitação, desenvolvimento econômico e educação;
b) recomendar a adoção de medidas que possam beneficiar a fronteira comum;
c) identificar e impulsionar ações conjuntas entre as instituições competentes de
ambos os países que facilitem o trânsito de pessoas e a circulação de bens na
fronteira comum;
d) contribuir para reforço e consolidação das empresas produtivas com
empreendimentos e projetos na zona fronteiriça, mediante a concentração entre
elas, em todos os aspectos de suas atividades institucionais, econômicas e
comerciais;
e) trabalhar de forma coordenada com os mecanismos e programas já
estabelecidos por ambos os países na fronteira comum;
f) promover integração econômica fronteiriça mediante a recomendação da
celebração de acordos bilaterais, e
g) impulsionar o intercâmbio cultural, turístico, educativo, técnico e científico
nas zonas de fronteira (BRASIL, 1999, s/n).

Em levantamento das iniciativas em âmbito regional Pedroso (2004) elenca algumas
ações e projetos como sendo importantes para o processo de integração. A autora cita as
deliberações da In Reunião extraordinária do CMC (MERCOSUL/CMC/EXT/ACTA N°01/02),
que menciona a Carta Social com a proposta de garantia de direitos, sobretudo dos trabalhadores
da região; o projeto de criação do Sistema Estatístico de Indicadores Sociais; política de
medicamentos e política de prevenção e controle da dengue no Mercosul, Bolívia e Chile.
Também a emissão e apresentação, por parte do Brasil do documento intitulado: Metodologia de
Análise de Rede de Serviços de Saúde: considerações sobre a aplicação nas fronteiras do
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Mercosul, legitimada no documento (MERCOSUL/SGT N°11/ATA N° 02/03), com o objetivo
de identificar e dimensionar questões de integração e cooperação entre os países membros.
Um marco importante, que comprova a crescente inserção da temática que envolve a
região estudada na pauta da alta cúpula decisória do Mercosul, foi a criação em 07 de maio de
2002, do grupo ad hoc sobre integração fronteiriça pelo CMC através da decisão CMC. N° 5/02.
Essa proposta envolve todos os Estados-Partes, ocorrendo, propriamente no âmbito do Mercosul
enquanto bloco, e não isoladamente através de acordos bilaterais.
O artigo 2 do referido acordo desenha ao grupo a função de elaborar propostas e
instrumentos normativos visando integrar as populações fronteiriças. Diz ainda que,
tais propostas estarão referidas aos intercâmbios comerciais entre localidades
fronteiriças dos Estados-Partes do Mercosul e aos aspectos de saúde,
educacionais, trabalhistas, migratórios, de transporte, de desenvolvimento
econômico e outros que tendam a impulsionar a integração entre comunidades
de fronteira (MERCOSUL, 2002B, s/n).

No que se refere as ações de âmbito nacional destacamos o Estatuto do Estrangeiro,
regulamentado na Lei n° 6815 de 19 de agosto de 1980, que prevê ao estrangeiro residente e/ou
em permanência temporária no Brasil gozar dos direitos e deveres determinados pelas leis
nacionais(PEDROSO, 2004). Também a criação do Ministério da Integração Regional — MIR em
1992 pelo governo federal brasileiro e do Ministério da Integração Nacional — MIN em 1999; e a
criação do Programa de Desenvolvimento Social na Faixa de Fronteira, de grande relevância para
o debate da questão saúde. Seu objetivo principal é:

Contribuir para o desenvolvimento social na faixa de fronteira, que compreende
150 lcm de largura ao longo de 15.719 km da fronteira terrestre brasileira (...)
Seus investimentos passam pelas áreas da educação, saúde e assistência social
(...) destacam-se estudos dos problemas e demandas da região fronteiriça e
ainda a execução de obras civis na faixa de fronteira (PEDROSO 2004 pg. 76).

Dentre as ações recentes na região das fronteiras, tem-se alguns avanços dignos de
destaque, não obstante, cabe salientar o caráter bilateral da maioria das ações, não concretizando,
dessa forma ações globais que atinjam simultaneamente todos os países componentes do Bloco.
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Em alguns municípios acompanhados no estudo anterior (NOGUEIRA, 2005), registrase a inserção de questões referentes as fronteiras nas atuais agendas públicas. Destaca-se nas
cidades gêmeas Dionísio Cerqueira, Barracão e Bernardo de Irigoyen uma proposta em execução
recente, em que os gestores dos três municípios vêm implementando ações de qualificação de
recursos humanos, uso compartilhado do Laboratório de Fronteira (com divisão de
responsabilidades e de recursos financeiros), Seminários de Integração e atividades de educação
em saúde.
Igualmente na fronteira de Santa Catarina com a Província de Misiones, os
Governadores estão organizando encontros sistemáticos, tendo já um documento intitulado Carta
de Pousadas, de 14 de abril de 2004, onde são estabelecidas metas a serem alcançadas a curto,
médio e longo prazo em todas as áreas da administração (NOGUEIRA, 2005).
Destacamos dentre as intenções estabelecidas nesta carta, as ligadas a área da saúde,
intitulada no documento como Atendendo um espaço comum de entendimento e atenção à
população de Fronteira. Seu conteúdo prevê:
a) definir o nível de complexidade dos estabelecimentos hospitalares nas
localidades de fronteira; b) apresentar registro de atenções por especialidades e
compatibilizar medidas de prevenção na região de fronteira, assim como
realizar registro de metodologia e fito — medicamento e processamento de
informações em nível local, regional e estadual. c) elaborar uma rede remota de
dados integrando e facilitando os conhecimentos das instituições e serviços de
saúde via Internet; d) desenvolver sistemas especializados de apoio na tomada
de decisões; e)desenvolver sistemas multimidia para capacitação e avaliação de
recursos humanos à distância e; f) estimular seminários regionais técnicocientíficos e favorecer o intercâmbio de informações sobre a atenção a
estrangeiros (PEDROSO, 2004, pg 79).

Anterior à Carta de Posadas, marca-se os diálogos para integração entre Santa Catarina
e a Província de Misiones e o convênio Marco de Cooperação firmado em agosto de 2003, com o
objetivo de integrar de forma mais intensa os dois estados. Entre eles, destaca-se também o
interesse em realizar um levantamento macro regional da capacidade instalada de serviços de
média e alta complexidade na área hospitalar dos municípios de Santa Catarina e Paraná com os
municípios de fronteira com a Província de Misones, explicitado em ata de reunião entre as
partes, datada em maio de 2004. Na ata consta ainda, a realização de encontro com o objetivo de
compartilhar conhecimentos sobre política de medicamentos básicos, distribuição e produção
(PEDROSO 2004).
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O governo paraguaio, por sua vez, incluiu em sua proposta de agenda nacional para a
saúde ações integradoras direcionadas especificamente para a linha de fronteira, com ênfase nos
seguintes itens:
Análisis de la situación de salud de ias regiones fronterizas de los países
miembros dei MERCOSUR y Estados Asociados; Elaboración de políticas
sanitarias comunes con sus estrategias para lograr los objetivos; Planificación
conjunta de las acciones priorizadas en el marco de la política nacional de cada
pais con acciones integradoras para los Estados Partes; Involucramiento y
empoderamiento de los actores sociales de los ires niveles, local, regional y
nacional para el análisis situacional y proponer soluciones a los problemas de
salud en las personas y de los factores de riesgo que puedan afectar la salud
humana; Acordar en el modelo de atención a ser implementado en las
fronteras, priorizando ias acciones dirigidas a ia madre y el nifio; Diseilar un
instrumento común para la evaluación de necesidades de salud por municipios
fronterizos; Implementación de Ias normativas dei MERCOSUR en las
fronteras en lo que hace relación a los ejes temáticos y evaluación de los
compromisos asumidos; Elevar a consideración de los Sefiores Ministros de
Salud dei MERCOSUR y Países Asociados el tema 'Sistema de Integración de
Salud en las Fronteras' para su análisis y directices; Conformar un grupo
técnico cuatripartito para las negociaciones y seguimiento del tema designado
por los Seflores Ministros y solicitar el apoyo técnico de la OPS/OMS
(RECALDE, 2005, s/n).

No que se refere aos acordos bilaterais, existe entre Argentina e Brasil um documento
recente, referente a integração fronteiriça. O acordo sobre localidades fronteiriças vinculadas,
assinado pelas duas partes em 30 de novembro de 2005, vem celebrar uma conquista considerável
para as populações em questão, representando um passo importante na discussão deste tema. O
acordo prevê no seu artigo II a utilização da carteira de trânsito vicinal fronteiriço para os
moradores das localidades determinadas por lei. São benefícios concedidos aos portadores da
carteira de trânsito vicinal: exercício de trabalho, acesso ao ensino público, atendimento médico
nos serviços públicos de saúde, acesso ao comércio fronteiriço (BRASIL; ARGENTINA, 2005).
O acordo também trata de outras matérias como transporte, integração comercial e
desenvolvimento urbano. Para essa discussão, citamos a carteira de trânsito vicinal por ser de
extrema relevância já que estende o acesso à saúde para todas as pessoas residentes em
determinada área, o que traz conseqüências reais e impactantes ao desenho traçado neste trabalho.
Por ser um acordo relativamente recente, não podemos no momento prever nem tão pouco avaliar
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seus impactos quanto aos serviços de saúde prestados pelos profissionais e pelos gestores
estudados.
Já nas fronteiras entre Brasil e Uruguai foi promulgada, pela Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul, o decreto legislativo 907, de 21 de novembro de 2003. Este prevê a
igualdade de direitos em trabalho, residência, estudo e previdência aos 850.000 uruguaios e
brasileiros que vivem a 20 km do limite entre os dois países, abrangendo os municípios de Chuí,
Santa Vitória do Palmar/Balneário do Hennenegildo e Barra do Chuí (Brasil) a Chuy, 18 de
Julho, Barra de Chuy e La Coronilla (Uruguai); Jaguarão (Brasil) a Rio Branco (Uruguai);
Aceguá (Brasil) a Aceguá (Uruguai); Santana do Livramento (Brasil) a Rivera (Uruguai); Quaraí
(Brasil) a Artigas (Uruguai) e Barra do Quaraí (Brasil) a Bella Union (Uruguai) (BRASIL, 2003).

2.3 SIS — FRONTEIRAS

O Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras — SIS FRONTEIRAS 3 foi criado pela
Portaria do Ministério da Saúde n°1120/GM em 6 de julho de 2005. Seu lançamento ocorreu em
novembro do mesmo ano na cidade de Uruguaiana no estado do Rio Grande do Sul. É uma
iniciativa do governo brasileiro e tem o objetivo primordial de integrar as ações e os serviços de
saúde nas regiões de fronteira entre as Estados-Partes que compõem o Mercosul, contribuindo
assim, para o fortalecimento e a organização dos sistemas locais de saúde. Para alcançá-lo, é
necessário diagnosticar a realidade de saúde e mensurar diversos aspectos de forma quantiqualitativamente. O Projeto prevê, dessa forma, etapa que compreende o momento de diagnóstico
dos seguintes aspectos: sócio-econômicos, geográficos, epidemiológicos, sanitários, ambientais e
assistenciais.
Prevê, ainda, através das portarias n°2107 de 1° de novembro de 2005 e n° 1122 de 6 de
julho de 2005, a implantação do Comitê Permanente e a Câmara Técnica de implementação e
acompanhamento das ações relativas ao SIS FRONTEIRAS, pela primeira e; estabelece pela

3 O projeto inicial divulgado em série técnica pelo Ministério de Saúde em 2004 era denominado SIS — Mercosul. O
nome sofreu alteração na portaria citada, para melhor se adequar ao principal foco, a região fronteiriça (REZENDE,
2006).
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segunda, etapas, prazos e mecanismos de repasses de recursos para que os municípios possam
aderir ao sistema de forma organizada e efetiva ( BRASIL,2006D).
Sua abrangência envolve a participação de 121 municípios fronteiriços do Brasil através
da organização em duas etapas: Etapa I — compreende 69 municípios, nos estados do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul e Etapa II — compreendendo 52 municípios,
nos estados do Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará.
A partir das etapas propostas, as ações estratégicas se dividem em três fases
consecutivas:
•

Fase I - Diagnóstico local e plano operacional dos municípios fronteiriços;

•

Fase II - Qualificação da gestão, serviços e ações e implementação da rede de
saúde;

•

Fase III - Implantação de serviços e ações de saúde nos municípios.

A fase I tem como parceiras as universidades federais da região, entre elas a
Universidade Federal de Santa Catarina.
Dentro do processo em andamento a Comissão Executiva do SIS FRONTEIRA destaca
algumas articulações importantes que estão sendo consolidadas a saber: Cartão Nacional de
Saúde, Laboratórios de Fronteira, Programa Nacional de Controle de DST/AIDS, Vigilância
Ambiental, Sistemas de Informação em Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde — SVS,
Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária, Farmácia Popular, Secretaria de Gestão,
Trabalho e Educação em Saúde - SG l'ES (Exercício Profissional).
Recentemente foi aprovado o Termo de Adesão ao SIS FRONTEIRAS através da
portaria 1189 de 5 de junho de 2006, que dispõe sobre participação dos municípios no Projeto,
bem como o repasse dos incentivos financeiros e a tabela (BRASIL, 2006C).
Numa avaliação preliminar Gallo, Costa e Moraes (2004), destacam que os principais
desafios para a implantação do referido projeto, em seu estágio futuro e consolidado, repousam
na incompatibilidade dos sistemas de informação; morosidade característica dos processos de
harmonização e por distinções na capacidade de financiamento dos quatro países. Como
problema central a ser resolvido, os autores indicam as diferenças e desarmonia entre o arcabouço
jurídico dos países, como já constatado anteriormente.
Para superar esses desafios eles colocam algumas possíveis soluções. Sabe-se que
atualmente existem diversas ações e acordos entre gestores no campo da informalidade. Entre

56

outros transtornos, as ações firmadas no campo da informalidade têm gerado diversas distorções,
que refletem barreiras evidentes para a eficiência das políticas públicas. Como exemplo, tem-se o
sub — registro de uso do sistema; o estrangulamento do financiamento dos governos exportadores
líquidos das ações de saúde; a pouca qualidade da informação; e o desconhecimento da clientela,
gerando erro na focalização da ação pública.
Propõe-se num primeiro plano, a regulamentação do que hoje existe, conferindo a tais
ações legitimidade jurídica. Essa necessidade emerge da impossibilidade de se entender e propor
melhorias de condução de uma situação sem visibilidade formal, como é o caso.
"Essa iniciativa por si só apresenta caráter indutor de organização do sistema: ao
mapear a situação existente e os usuários do sistema, começa-se a ter informações necessárias a
planejamentos de horizontes mais longos" (GALLO; COSTA e MORAES, 2004, pg. 48).
Contudo, os autores ainda apontam a discussão do financiamento das ações de saúde,
como sendo questão chave do SIS FRONTEIRAS. Este tema realmente parece concentrar a
atenção não apenas no que tange o planejamento e formulação dos projetos, mas também de
forma prática e objetiva, as próprias administrações nos respectivos municípios de fronteiras,
como veremos mais a frente.
Neste campo sinalizam para alternativas que passam pelo aumento do teto financeiro
dos municípios de fronteira em função da população estrangeira e não apenas da população
residente, abrangendo dentro desse teto, metas nas áreas de vigilância e atenção à saúde,
estratégias de registro e informação, integração dos sistemas e capacitação nessas áreas.
No âmbito do Ministério da Saúde, marcam-se algumas iniciativas que permeiam o
projeto, referentes às linhas de investimentos, que visam melhorar a qualidade das Secretarias
Municipais de Saúde, como: a abertura de linhas de créditos voltadas exclusivamente para a
melhoria do sistema de informação; a definição e monitoramento de metas de saúde; a
capacitação de funcionários e gestores; e o controle e avaliação dos prestadores de serviços
(próprios e contratados) (GALLO, COSTA e MORAES, 2004).

3 CENÁRIOS DA FRONTEIRA — O COTIDIANO DA SAÚDE

Faremos nesta seção a apresentação do panorama geral sobre a região de fronteira,
apontando dados importantes no que tange as políticas de saúde, bem como as práticas
desenvolvidas formal e informalmente na região. Traremos também, dados de natureza
geopolítica, além de alguns conceitos importantes sobre o tema.
Como fonte principal, utilizaremos os resultados da pesquisa já referenciada, que dá
suporte e fundamentação a este trabalho, além da base de dados do Ministério da Integração
Nacional - MIN, contida no Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira (BRASIL,
2005B).
Ao buscarmos a definição conceituai de Fronteira encontramos uma infinidade de
formas de conceber o tema de acordo com a abordagem das diversas áreas do conhecimento.
No dicionário Houaiss da língua portuguesa, fronteira quer dizer: "parte extrema de uma
área, região etc, (...) parte limítrofe de um espaço em relação ao outro - (HOUAISS, 200
pg.I394).
Ao longo da história dos povos e nações a idéia construída sobre a noção de fronteira a
concebia como uma região inóspita ou um obstáculo difícil de ser transposto. Com o objetivo
específico de separação feita geralmente por uma montanha, um rio ou um deserto.
Nos tempos atuais, essa idéia vem sendo abandonada, adotando-se ao invés do conceito
de separação o de interação. A interação entre as populações ao longo das fronteiras, dá uma
nova caracterização ao espaço que se dimensiona além dos limites físicos, formando verdadeiras

Fronteiras Vivas (KRUKOSKI, 2006).
Para clarificar as questões fronteiriças contribuindo para a compreensão de toda a lógica
que envolve o trânsito de pessoas, faz-se necessário antes de tudo conhecer o conceito de
algumas categorias - chave, a saber.
Iniciamos pela diferenciação entre faixa de fronteira e zona de fronteira. Dentre as diversas
abordagens encontradas, adotamos a conceituação abordada pelo estudo anterior. Por Faixa de
Fronteira tem-se a definição legal de um espaço estritamente ligado aos limites territoriais de
poder do Estado, diferentemente da Zona de Fronteira que se refere às interações
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ocorridas nesse espaço de modo mais abrangente envolvendo aspectos sociais e culturais, por
exemplo (NOGUEIRA, 2005).
Tem-se trazido para discussões mais recentes a utilização do termo Linha de Fronteira,
que corresponde ao território municipal que compõe a divisa nacional (GIOVANELLA;
GUIMARÃES, 2005).
A definição de Zona de Fronteira apresentada pelo MIN indica:
um espaço de interação, uma paisagem específica, com espaço social transitivo,
composto por diferenças oriundas da presença do limite internacional, e por
fluxos de interações transfronteiriças, cuja territorialização mais evoluída é a
das cidades gêmeas (...) espaço onde são testadas as políticas públicas de
integração e cooperação, um micro-cosmos das diferenças de expectativas e
transações entre os níveis local, regional e internacional" (BRASIL, 2005B
pg.21).

Atualmente a discussão em torno do conceito de território perpassa pelo entendimento
oscilante entre um espaço configurado estáticamente, até a noção de território como uma
realidade complexa, dinâmica, em permanente transformação, marcada pelo reflexo das
dinâmicas físicas, socioeconômicas e culturais do contexto local (GEHLEN; RIELLA, 2004).
Existem duas grandes correntes de pensamento que indicam de formas bastante distintas
o conceito de território.
A primeira determinada por critérios geopoliticos, o entende como espaço fisico
completo com delimitações específicas, ou seja, um território solo. A segunda aponta. por outro
lado, a concepção de território-processo, espaço em construção permanente, produto de uma
dinâmica social em que diversos sujeitos sociais interagem através de relações tensionadas por
uma arena política. Esta última abordagem transcende, portanto, a noção limitada a uma
determinada região ou superfície — solo, para entendê-lo corno um local de vida pulsante, ativa,
dotado de conflitos de diferentes interesses, de potencialidades, de diversidade cultural, política,
econômica e epidemiológica (MENDES, 1993).
A noção de territorialidade ao ir além do elemento geográfico pode ser concebida como
um processo de caráter inclusivo incorporando novos processos, dando novas dinâmicas e
justificando a formação de novos territórios (BRASIL, 2005B).
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3.1 Panorama Geral

De acordo com a Lei 6634 de 2 de maio de 1979 a faixa de fronteira interna do Brasil
com os países vizinhos foi estabelecida em 150km de largura (BRASIL, 2005B). A ocupação
deste território é legalmente definida e regulamentada pelos seguintes instrumentos: Lei 6634 de
02 de maio de 1979 e Decreto 85064 de 26 de agosto de 1980, sendo legitimada como área de
Segurança Nacional (JANNING, 2006).
O MIN apresenta na Proposta de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, a
caracterização da fronteira a partir de três grandes Arcos: o Arco Norte, o Arco Central e o Arco
Sul. Sendo assim, 71 municípios pertencem ao Arco Norte, 99 municípios pertencem ao Arco
Central e 418 municípios pertencem ao Arco Sul, totalizando 588 municípios localizados nesta
faixa, com diferente situação geográfica, diferenças na língua, na cultura e pedis variados nos
aspectos populacionais e de infra-estrutura (BRASIL, 2005B).
O Arco Sul, que nos interessa, corresponde a faixa de fronteira dos estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Divide-se, por sua vez, em três regiões a citar: o Portal do
Paraná, no noroeste paranaense; os Vales Coloniais Sulinos, subdivididos em três seguimentos,
Sudoeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e Noroeste do Rio Grande do Sul; e por último o
segmento de fronteira da Mesoregião Metade Sul do Rio Grande do Sul (conhecido culturalmente
como Campanha Gaúcha).
A linha de fronteira estudada possui extensão de 2.200 km segundo dados do IBGE. É
integrada por 57 municípios, sendo 10 na fronteira com o Uruguai, 38 na fronteira com a
Argentina e 9 com o Paraguai (NOGUEIRA, 2005).
Em termos populacionais o estado do Rio Grande do Sul agrega 45,4% da população total
dos municípios de linha de fronteira do Brasil com o Mercosul, seguindo do Paraná com 32,15%
e por último Santa Catarina com apenas 4,9% da população total (G1OVANELLA;
GUIMARÃES, 2005).
Segundo dados do MIN (2005) este espaço sofre intensa influência européia nos
aspectos sociais, econômicos e culturais, em diversificados níveis.
Na época colonial a ocupação territorial se deu principalmente por portugueses e
espanhóis. Os primeiros ocuparam a região do atual Porto de Rio Grande e se estabeleceram pela
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Campanha Gaúcha no século XVIII. Já os espanhóis chegaram por volta de dois séculos antes
ocupando o território que compreende atualmente desde o noroeste do Rio Grande do Sul até o
oeste do Paraná.
Os imigrantes italianos e alemães chegaram no século XIX, ocupando a região do oeste
catarinense e sudoeste do Paraná até as primeiras décadas do século XX. Este grupo teve como
base principal a agricultura familiar estruturada nas pequenas propriedades, característica
presente até os dias atuais na região.
No que diz respeito a cultura e os traços provenientes dela, apesar da imigração
européia marcar um ponto forte de influência, observa-se no Arco Sul um espaço bastante
variado, concentrando diferentes formas de expressões culturais ao longo da faixa de fronteira
brasileira.
O estudo realizado pelo MIN destaca a:
Superposição da cultura gaúcha, que acompanhou o avanço da migração sulista
a partir dos anos 1940 -50. Partindo de sua área mais tradicional — a faixa de
fronteira com o pampa uruguaio — argentino — o gauchismo acabou se
reproduzindo com igual ênfase dentro das áreas de colonização italo germânica,
e hoje encontramos CTGs (Centros de Tradições Gaúchas) lado a lado das
manifestações das identidades italiana e alemã ao longo de toda a faixa de
fronteira do Arco Sul (BRASIL, 2005B, s/n).

O limite físico entre o Brasil e os demais países caracteriza-se como fluvial em 18
municípios e em fronteira seca em 8 municípios. O acesso entre os países, bem como os
intercâmbios na linha de fronteira são determinados, em grande parte, pelo tipo de fronteira.
No Arco Sul, em função da construção da Usina Hidroelétrica de ltaipu, a ligação com o
Paraguai foi dificultada pela inexistência de pontes, dada a extensão do lago, com exceção da
Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu.
Os estudos apontam (NOGUEIRA, 2005) em relação à dimensão sócio-econômica que
a renda média mensal da região oscila entre R$ 300,00 e R$ 400,00 em 52% dos municípios
estudados e o IDH desses municípios é relativamente estável, oscilando entre 0,743 e 0,832. O
município que lidera a lista de 1DH é Dionísio Cerqueira e o último, 'tapiranga, ambos no estado
de Santa Catarina.
Nos aspectos ligados à integração fronteiriça, o Arco Sul tem uma das fronteiras mais
permeáveis marcadas por alto nível de interatividade entre as populações vizinhas dos respectivos
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países. Essa interatividade vem se reafirmando e reestruturando na última década com a
instauração do Mercosul.
Os laços de relacionamento com os países vizinhos derivam de processo histórico de
ocupação das áreas de campo naturais por grandes estâncias de gado, especialmente na fronteira
do Uruguai e com a província Argentina de Comentes e da influência religiosa e indígena
(guarani) das missões jesuíticas do século XVIII.
As interações atuais envolvem situações referentes a expansão de interesses de
imigrantes brasileiros nos países limítrofes.
Registra-se segundo dados do MIN cerca de 350 mil brasileiros e seus descendentes
vivendo no Paraguai. Esse grupo de migrantes diz respeito aos brasiguaios, sujeitos
extremamente presentes nas questões de acesso à saúde nos municípios brasileiros, com destaque
para a dinâmica estabelecida, sobretudo na região de Foz do Iguaçu, estado do Paraná.
Relatos obtidos em entrevistas a profissionais na cidade trazem exemplos das condições
de vivência e sobrevivência a que os brasiguaios estão submetidos no Paraguai.

As grandes áreas latifundiárias estão nas mãos de poucos e o restante dos
brasileiros que lá residem são trabalhadores arrendatários de terras ou
trabalhadores rurais que têm seus vencimentos somente nas colheitas quando o
tempo ajuda. Acredita-se que há muita mão de obra escrava nos confins
daquelas fazendas, famílias inteiras mantidas a troco somente da alimentação
básica para mantê-los vivos e trabalhando. Já apareceu caso de mulheres
grávidas que trabalham nas olarias do Paraguai amassando barro e argila com
os pés durante 12, 15 horas diárias com seus filhos menores para ganharem no
final do dia 10.000 (dez mil guaranis) moeda corrente do Paraguai e que
corresponde em real cerca de R$ 5,00 (cinco reais). Essas mulheres e crianças
chegam aqui com alto grau de desnutrição seguidas por seus filhos com
desnutrição, verminoses e falta de vacinas. Enfim, a exploração da nossa gente
acontece também no país vizinho que por falta de opção, de oportunidade não
conseguem se manter no Paraguai e também não conseguem retomar ao Brasil
por falta de condição econômica e empregabilidade que se escasseia cada dia
mais com todas as outras questões que acometem esta fronteira e a América
Latina (SIQUEIRA et ai, 2005, pg.17).

Já as interações ao longo da linha de fronteira argentina com a Província de Missiones,
têm sido menos intensas devido a implantação, por parte da Argentina, de reservas naturais como
Zonas-Tampão com o propósito de dificultar a imigração e a compra de terras pelos brasileiros.
Entretanto, a integração e o fluxo de pessoas ocorre intensamente nas cidades-gêmeas
como é o caso de Uruguaiana e Paso dos Libres. Também existem, segundo o MIN, novas

62

iniciativas no âmbito integracionista de infra-estrutura rodoviária que beneficiariam a circulação
de bens e serviços no universo do Mercosul. Um exemplo de projetos nessa linha é a construção
de um trecho da rodovia argentina, que conectaria o porto catarinense de São Francisco do Sul ao
porto de Valparaíso no Chile, cortando municípios catarinenses e províncias argentinas (Brasil,
2005B).
Nas interações transfonteiriças as cidades-gêmeas 4 possuem um fluxo do lado mais
pobre para o lado mais rico do limite internacional, os trabalhadores procuram as oportunidades
que o Estado mais desenvolvido oferece. As terras e outros recursos naturais também são
elementos incentivadores do fluxo transfronteiras, no qual estes são mais baratos no pais menos
desenvolvido. Outro elemento que estimula o fluxo transfronteiras são os serviços de consumo
coletivo principalmente os relativos à saúde e educação, com domínio de fluxos voltados ao
Brasil (JANNING, 2006).

3.2 A saúde nas Fronteiras

O estudo anterior (NOGUEIRA, 2005) revela a existência de uma densa demanda
estrangeira por serviços e ações na área da saúde e demais serviços sócio-assistênciais correlatos.
Foram registrados entre as unidades de saúde pesquisadas, um percentual de 92,9% de respostas
afirmativas para a existência desta demanda.
Dentro da política de saúde brasileira a implantação do PSF - Programa Saúde da
Família significa uma barreira ao acesso da população estrangeira que busca atendimento. Como
sua organização utiliza a territorialização e adstrição da demanda, as equipes do PSF solicitam a
apresentação de documentação e comprovante de residência dos usuários.
No entanto, a exigência da documentação sofre variação ao longo da fronteira. Ocorre
em alguns municípios a implementação de sistema de cadastro dos habitantes e também da
utilização do cartão SUS.

4 As cidades-gêmeas são caracterizadas por "adensamentos populacionais cortados pela linha de fronteira — seja seca
ou fluvial, articulada ou não por obra de infra-estrutura" (BRASIL. Ministério da Integração Nacional 2004, apud
JANING, 2006 pg 25).
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Nesses casos, o acesso aos estrangeiros é dificultado, fazendo com que a população
desenvolva estratégias para contornar a lei.
Segundo relatos a resistência em regularização dos documentos pessoais deve-se aos
altos custos do processo. Destacamos também situações como a dos "migrantes que entraram no
Paraguai nos anos de 1970 e que, geralmente não têm documentos. Por esta razão, existem
famílias de indocumentados cujos filhos não têm registro nem no Paraguai, nem no Brasil"
(NOGUEIRA, 2005. pg. 18). Estima-se que cerca de 10% dos brasiguaios estejam nessa
condição, sendo que em torno de 30% das crianças filhas de brasiguaios não possuem
documentos.
O estudo citado mostra ainda que o número de estrangeiros que buscam atendimento no
SUS é relativamente uniforme ao longo da fronteira estudada. As freqüências maiores são obtidas
em Foz do Iguaçu (28,2%), Guaíra (8,4%), Santana do Livramento (7,4%), São Borja e
Uruguaiana (6,4%), Santa Helena (5,4%), Missal (4,9%), Quaraí e Bagé (3,4%) e Jaguarão
(2,9%). Nos demais municípios a demanda, quando referida, oscila entre 0,99% e 1,4%.
Quanto aos motivos que atraem a demanda de estrangeiros, a Pesquisa aponta como
resultados uma ordem hierárquica: a gratuidade do sistema foi o motivo mais citado, seguido pela
proximidade da residência; qualidade dos serviços; existência de amigos ou parentes no local;
precariedade dos serviços; inexistência do serviço de saúde no país de origem e facilidade de
entrada no sistema (NOGUEIRA, 2005).
Na região da Tríplice Fronteira registra-se como motivo importante, o interesse por
obtenção de vantagens provenientes da cidadania brasileira.
Na cidade de Foz do Iguaçu, por exemplo, inúmeras parturientes procuram os hospitais
brasileiros para que seus filhos, ao nascerem neste território possam usufruir a cidadania
brasileira.
Este é apenas um exemplo dentre as diversas estratégias utilizadas diariamente pela
população para acessar os serviços de saúde oferecidos pelo SUS.
Quando existe a exigência por comprovação de cidadania brasileira, outros mecanismos
de inserção são mencionados. A população utiliza diversas estratégias para obter atendimento.
Faz-se referência a ações que vão desde empréstimo de documentos por rede de
contatos - amigos, parentes e conhecidos - até aluguel, venda e falsificação de faturas de água e
luz, de Cadastro Pessoas Físicas (CPF), Registro Geral (RG).
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Já os brasiguaios recebem atendimento mais facilmente por apresentarem a
documentação de identificação brasileira e comprovante de residência do Brasil, que, segundo
relatos, provém de empréstimos ou até mesmo aluguel fornecidos por moradores da região, em
maioria parentes e amigos.
No que se refere a garantia do direito à saúde, nos casos em que esses são referenciados
como não garantidos, o principal motivo é a inexistência de documentação. Foram mencionados,
como mostra o estudo (NOGUEIRA, 2005), raros casos de usuários estrangeiros que conseguiram
acessar os níveis de alta complexidade do SUS. Nesses níveis aparece a menção de situações em
que o direito à saúde não é garantido. Aproximadamente 35% das respostas indicam a
inexistência do direito garantido.
Contudo, o fator primordial para a negação do direito à saúde reside na incapacidade
dos municípios brasileiros em arcar com os gastos dos serviços de saúde, além de limites de
ordem estrutural que impossibilitam a garantia de serviços de qualidade inclusive para população
brasileira.
Parte das explicações encontradas para o não atendimento sinalizam, ainda,
para motivações de ordem prática e até bastante pragmáticas, como a
inexistência de equipamentos, a falta de recursos humanos, a insuficiência de
vagas para consultas médicas, as filas, os horários não coincidentes, os atrasos
nos repasses financeiros e a burocracia brasileira. A não reciprocidade de
atendimento em outros países igualmente é um dos argumentos para o não
reconhecimento dos direitos à saúde dos não residentes (NOGUEIRA, 2005,
pg.19).

Nos casos em que o direito à saúde é efetivamente garantido, citamos como exemplo o
atendimento a gestantes, vacinas, atendimento de urgência e emergência e procedimentos de
atenção básica em geral.
O estudo mostra que a concepção desse direito é bastante heterogênea.
O direito de o usuário estrangeiro ser atendido é visto como, desde um ato
cristão até como um direito decorrente de igualdade, independente da origem,
nacionalidade, cor e condição econômica. Curiosamente aparece a noção de
cidadania vinculada a residência no Brasil e a forte critica ao usuário que usa de
estratégias para inclusão no sistema (NOGUEIRA, 2005, pg.19).

65

Já o estudo sobre tal concepção, tendo por foco os gestores municipais, objetivo deste
trabalho, evidenciou que não existe uma reflexão efetivamente aprofundada que supere o debate
de questões eminentemente financeiras.

3.3 Saúde nas Fronteiras: a percepção dos gestores municipais de saúde

A partir do resgate das falas dos gestores municipais percebemos que a condução do
tema saúde nas .fronteiras e seus desdobramentos, está fortemente atrelada a preocupações de
ordem estrutural do atendimento de saúde prestado à população, mais especificamente as
questões de financiamento desse atendimento.
A demanda estrangeira por ações de saúde compromete em algumas situações, os
recursos físicos e financeiros existentes. Do fato decorre, conseqüentemente, pressão por parte
dos municípios no sentido de disporem de mais recursos, tendo em vista a situação peculiar no
trato da assistência à saúde (GIOVANELLA; GUIMARÃES, 2005).
Em todos os relatos houve a indicação de que uma das preocupações centrais, se não a
mais importante, é o impasse gerado pelo financiamento das ações de saúde destinadas à
população estrangeira.
Percebemos que as falas dos sujeitos estudados restringem-se, portanto, a aspectos
ligados à gestão financeira, aos déficits causados pelos atendimentos realizados e a incapacidade
dos municípios em arcar com os gastos do setor.
Nesse sentido, nossa principal constatação aponta para a inexistência de reflexão mais
aprofundada por parte desses atores, que englobe a categoria do direito, da universalidade do
Sistema brasileiro, ou qualquer reflexão sobre legislações, garantias constitucionais, etc.
Contudo, a preocupação trazida nas falas dos gestores municipais de saúde vem ao
encontro do centro nervoso destacado pelos estudiosos que discutem os temas relativos à saúde
na fronteira (DA1N, 2004; GALLO et ai, 2004; NOGUEIRA, 2005; GIOVANELLA;
GUIMARÃES, 2005). A proposição de ações que tragam resultados efetivos de melhoria da
qualidade de vida das populações envolvidas esbarra na incógnita: Como equacionar os atuais
parâmetros de financiamento das ações assistenciais no SUS com a situação peculiar da região de
fronteira?
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Estudos da OPAS/OMS realizados 2002 na região da Tríplice Fronteira, com o objetivo
de analisar e propor financiamento da rede das fronteiras de maneira mais adequada enfatizando
especialmente ações de saúde materno-infantil, concluíram que os resultados dos indicadores de
saúde comparados refletem iniqüidades sócio—econômicas, o que dificulta a sustentação de
propostas de ressarcimento, tornando o tema ainda mais polêmico (GIOVANELLA;
GUIMARÃES, 2005).
As autoras colocam como possíveis alternativas citando os indicativos do estudo
referenciado:
Se a opção for pela cobrança das ações de saúde realizadas haveria que definir
de quem cobrar, as opções possíveis seriam: diretamente ao estrangeiro, dos
governos locais, ou dos governos nacionais. Outra alternativa, seria a criação de
mecanismos de troca de serviços como ressarcimento da atenção prestada em
ações cooperativistas locais com apoio nacional que contribuem para a
integração regional. E ainda há a opção menos indicada de não prestar o serviço
ao estrangeiro, o que na perspectiva da construção do Mercosul pode
configurar-se como uma barreira não tarifária ao processo de integração. Além
de no caso do Sistema Único de Saúde do Brasil o não atendimento
compromete os princípios constitucionais (GIOVANELLA; GUIMARÃES,
2005, pg. 6).
A questão do financiamento resulta em polêmica, já que os estrangeiros atendidos pelos

SUS, entram nas contas do Sistema brasileiro normalmente. Isso é agravado pelo fato de que,
após a entrada no Sistema, não ocorre diferenciação desta demanda, ao menos no nível de
atenção primária, como mostra o estudo realizado (NOGUEIRA, 2005).
Se analisarmos o fato isoladamente, porém, pouco avançaremos na apreensão do
entendimento desses sujeitos quanto ao direito à saúde. Contudo, ao contrastar a realidade com a
conjuntura em que ocorreu a formação e conformação do Bloco, do lugar que a dimensão social
e, especificamente a área da saúde ocupou ao longo desses quinze anos podemos identificar
alguns nexos e elaborar alguns apontamentos.
Percebemos que no campo das políticas de saúde de modo geral, o debate da questão do
financiamento parece ser onipresente em vários âmbitos do setor, não somente no que toca nosso
objeto. Num plano não muito distante, o da municipalização, alguns defensores desse processo
afirmam que o financiamento federal para a gestão municipal tem sido insuficiente, sendo um dos
principais fatores que impedem sua operacionalização (SILVA, 2001).
Não se pode negar, a título de contextualização que, a instituição do Mercosul data do
mesmo período em que no Brasil, a Constituição de 1988 propõe a descentralização do poder
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político e dos recursos tributários, tornando os Estados responsáveis pelas políticas econômicas e
sociais (JANNING, 2005).
Assim, as transformações geradas pelo reordenamento político, associadas às
características específicas e peculiares dos municípios de fronteira, tenderiam a formar alguns
limites para a gestão eficiente dos processos que decorrem das políticas de saúde.
Para subsidiar nossa discussão, recorremos ao entendimento conceitual de federalismo e
descentralização, a fim de compreender o contexto político que envolve os municípios e organiza
a distribuição da autoridade e das funções em gerir as políticas sociais, e de saúde,
conseqüentemente.
Apesar de aparecerem em alguns debates teóricos como sinônimos, é preciso atentar
para a diferença existente entre as duas noções: o federalismo se refere as formas de distribuição
da autoridade política dos Estados Nacionais enquanto que, descentralização, diz respeito a
distribuição das funções administrativas entre os níveis de governo (ARRETCHE, 2002).
No federalismo, delegam-se, poderes locais resguardados pelo princípio constitucional
da soberania. Isso denota às esferas locais o status de atores políticos autônomos capazes de
implementar suas próprias (ou parte delas) políticas. Sua soberania deriva, nestes termos, do voto
popular direto. Já o conceito de descentralização envolve as mais variadas formas de
transferência de recursos e delegação de funções com o objetivo de permitir que um dado nível
de governo desempenhe funções de gestão, independentemente de sua autonomia política e fiscal.
Acompanhando essa lógica, a forma utilizada pelo governo brasileiro na década de 1990
para operacionalizar o reordenamento proposto, trazendo na agenda alguns objetivos como
universalizar o acesso aos serviços e descentralizar a gestão foi a municipalização dos serviços de
saúde, ou seja, a transferência de atividades até então desempenhadas pelo nível federal para os
municípios (ARRETCHE, 2002).
No que tange a universalidade do direito à saúde a autora ainda pontua que:
A universalização dos serviços implica ampliação do escopo de direitos dos
cidadãos, uma vez que o principio contributivo do modelo anterior excluia do
acesso aos serviços camada significativa da população com baixos rendimentos
ou formas precárias de inserção no mercado de trabalho. Este objetivo da
reforma - ampliar o escopo de beneficiários da política - seguramente
representou um forte incentivo para a adesão dos municípios ao sus. Os créditos
políticos derivados da ampliação da oferta de serviços de saúde criaram nas
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administrações locais incentivos para assumir sua gestão (ARRETCHE, 2002
pg. 14).

No caso das políticas de saúde, os critérios utilizados para a transferência de
responsabilidades e recursos para os estados e municípios foram estabelecidos através da criação
das Normas Operacionais (JANNING, 2005).
A orientação para a descentralização federativa se coloca como alternativa capaz de
reverter a baixa qualidade da gestão pública na área da atenção à saúde; redefinir prioridades das
ações estatais destinadas ao atendimento das necessidades da população; além de ampliar a
autonomia de gestão das autoridades públicas locais (COSTA, 2006).
Com o rápido panorama pontuamos então, que as falas dos sujeitos analisados
evidenciam claramente uma realidade inscrita em contexto muito maior, onde, no campo do
Mercosul, pouco se avançou em ações efetivas que contemplassem a dimensão social, muito
menos as peculiaridades das fronteiras.
Tem-se clareza, nesse sentido, que as possibilidades observadas no que tange a saúde e
a integração nas fronteiras, os projetos mencionados, os grupos e comissões, são
importantíssimos, já que no momento da gestação e nascimento do Mercosul como bloco
regional, não houve abrangência dessas questões.
No que se refere a integração e intercâmbio entre os Estados-Partes na relação
fronteiriça consubstanciada entre os municípios vizinhos que, como já citado neste trabalho, são
também países vizinhos (GALLO; COSTA e MORAES, 2004), há indícios de que os municípios
brasileiros, especialmente os que fazem divisa com a Argentina em Santa Catarina e Rio Grande
do Sul, já realizaram iniciativas de firmar acordos com Províncias vizinhas, mas não houve
reciprocidade, segundo os gestores.
Outro aspecto importante sobre o entendimento do direito à saúde por parte dos gestores
municipais é a evidência, por parte de alguns desses atores, de que o direito ao atendimento está
ligado ao estabelecimento de residência fixa no território brasileiro. Isso mostra que, a noção
territorialidade sobressai à nacionalidade, para alguns gestores. O atendimento nesses casos é,
portanto, prestado a quem mora na área de cobertura. Nessa perspectiva, os estrangeiros incluídos
não recebem distinção, porque afinal, estão adscritos na área de abrangência, não recebendo
nesses casos, tratamento diferenciado pela condição de estrangeiro.
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Como vimos anteriormente, territorialidade abrange muito mais que a simples
demarcação territorial de um determinado espaço geográfico. Ela agrega aspectos mais amplos
que se evidenciam na observação acima.
Atenta-se, assim, para o aparecimento de outras duas categorias naturalização e
residência fixa no Brasil.
Sabe—se, contudo, que muitos dos estrangeiros que residem permanentemente no Brasil,
não possuem a documentação de naturalizado devido ao alto custo do procedimento legal para a
regularização. Porém, esses estrangeiros são incluídos por estarem dentro da área de cobertura
das unidades básicas de saúde.
A maioria dos gestores municipais aponta, a recomendação do atendimento de
estrangeiros residentes na área de abrangência das unidades básicas de saúde, sendo estes
naturalizados ou não, apesar de existir a preocupação quanto ao custo desses atendimentos.
Apesar da ocorrência, em alguns dos municípios adota-se a premissa de que
estrangeiros não naturalizados, não têm direito a receberem atendimento. Em especial naqueles
onde a demanda é muito grande como é o caso de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul
e Foz do Iguaçu, no estado do Paraná.
Assim, a questão do direito à saúde é deslocada para a lógica do contador, realidade
encontrada nas políticas públicas de saúde em todos os estados brasileiros, não só nos estudados.
A demanda excede a capacidade de oferta dos serviços. O resultado é o atendimento
seletivo e focalizado. Neste caso os usuários marginalizados são, a população estrangeira.
Fica evidente que não é o direito à saúde que determina o atendimento ou não
atendimento por parte dos gestores, como já constatado no estudo anterior, mas aspectos gerais
do próprio Sistema que influenciam a fruição desse direito.
Dentro desse contexto, atender a população marginalizada acaba sendo entendido por
profissionais e usuários como ato de benevolência como atentam Di Giovanni; Yasbeck (2004,
pg 17) ao analisarem o sistema de proteção social como um todo no Brasil:
Esse sistema tem situado historicamente a população beneficiária no campo do
não direito ou da cidadania regulada, deslocando o espaço do direito para o
terreno do mérito, além de servir como instrumento para a corrupção,
demagogia, fisiologismo e clientelismo político.
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Apesar de os autores se referirem a forma mais ampla da questão, cremos que no âmbito
local em que transitamos, suas falas contemplam e exprimem exatamente a realidade evidenciada
na fronteira com base nos relatos.
Uma característica fortemente presente nos municípios estudados é a existência dos
cargos de confiança ou cargos comissionados.
Essa prática, não é peculiaridade da região estudada, sendo comum em diversos
municípios brasileiros, onde a cada eleição os cargos ocupados pelos gestores municipais de
saúde são indicados pelo prefeito eleito, ou são mantidos se assim o provier.
Dessa maneira é natural que a alternância do poder nos governos locais ocasione
reorientações do projeto de governo para a área da saúde. De maneira geral, observa-se que
muitos projetos não acompanham a alternância política. Na maioria das vezes, por sinal, os
governantes locais não conseguem esboçar projetos setoriais consistentes ou se ocorrem, não têm
continuidade quando ocorrem mudanças de gestão (SILVA, 2001).
O autor avalia que essa a prática prejudica o andamento de políticas efetivas já que:
Uma gestão bem sucedida é interrompida ao não ter sua direcionalidade
mantida. Os novos gestores não têm a mesma percepção ou os mesmos
interesses dos gestores que saíram e imprimem um novo projeto, em outra
direção, interrompendo um processo de mudanças que poderia trazer bons
resultados no futuro (SILVA, 2001, pg. 278).

Tem-se então, a desarticulação das ações de uma gestão para outra, além do caráter
pessoal dos projetos.
Outra determinação decorrente de tal prática, e bastante evidente na região estudada, diz
respeito à qualificação técnica dos gestores indicados. Percebe-se o baixo nível de preparo e
conhecimentos fundamentais para o exercício do cargo, além da reprodução das relações de
cunho patrimonialistas e eleitoreiras.
O discurso dos gestores incluídos na descrição acima se limita a visão otimista de
desenvolvimento do município, apontando feitos da gestão atual, realizando verdadeiro marketing
pessoal. Os gestores que apresentam essa característica acabam por assumir de forma nítida que a
questão do atendimento à estrangeiros não é refletida amplamente. Trazem, por outro lado,
evidência de um déficit de formação e informação, além de restrito preparo quanto a gestão de
políticas públicas.
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Percebe-se também, falta de informação e conhecimento do aporte legal, tanto do SUS,
quanto do Mercosul e dos acordos decorrentes dos processos de integração.
Destacamos a seguir um relato interessante feito por gestor de município de fronteira
com o Uruguai. Ocorre na região a procura de serviços médicos em Artigas, por parte de
brasileiros. Lá existe a oferta de diversas especialidades não existentes no município, por valores
em torno de R$ 40,00. Segundo o gestor, para os brasileiros do município o custo beneficio
compensa, já que para ser atendido no Brasil teriam que viajar pra outras cidades, mais distantes.
Ele relata que o sistema de saúde no Uruguai tende a melhorar muito com a presidência de
esquerda de um médico sanitarista. E avalia ainda, que o sistema de saúde no país é
consideravelmente melhor que no Brasil. Essa afirmação vem confirmar a interpretação anterior
de que falta informação legal a respeito dos princípios norteadores do Sistema Único de Saúde
brasileiro, tendo por pressuposto o seu caráter universal (DAL PRÁ, 2005).
Em alguns municípios (especialmente os com população inferior a 10 mil habitantes) a
questão é ainda mais delicada, onde o setor saúde é comandado por grupos corporativos de
médicos que influenciam a condução da saúde (privado e público), por atuarem nas duas frentes,
de acordo com seus interesses. Houve registro, de município em que o gestor municipal é
também, responsável por cooperativa de serviços privados de saúde. Esbarramos aqui no típico
caso de nepotismo generalizado, onde a condução do bem público é realizada pelo privado,
obedecendo a sua ordem de interesses em detrimento a vontade e interesses de toda uma
população. Transparece no fato, o total alheamento do gestor em relação a defesa do direito à
saúde pública de qualidade à população brasileira, quanto mais à estrangeira.
Citamos também observação extraída de diário de campo (DAL PRÁ, 2005) que reflete
perfeitamente a situação:
Os cargos são distribuídos pela família do prefeito, igualmente a verba. (...) No
último ano a SMS (prefeitura) destinou ao Hospital cerca de 1 milhão de reais.
O dono do hospital é filho do ex-prefeito. A ex-secretária de saúde era mulher
do vice-prefeito que atualmente é médico pediatra na cidade (atende um dia na
semana durante uma hora no primeiro posto que passamos). A ex-seei eiái ia de
saúde era muito subordinada ao ex-prefeito que centralizava todas as decisões.

Para compreender essa fala nos apropriamos da reflexão de Chauí (1994 pg. 29):
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A classe dominante brasileira mantém com o Estado uma relação primitiva, isto
é, em lugar de vê-lo como instrumento de sua dominação de classe que só pode
legitimar-se se, ao mesmo tempo, cumprir funções para satisfazer as demais
classes sociais e, portanto, realizar minimamente a prática da representação, ao
contrário, a classe dominante usa o Estado como instrumento econômico
privado, destinado a manter-lhe os privilégios.

Esta relação de privilégios que se consubstancia principalmente na prática dos cargos
comissionados, não passa de um entrave à democracia já que como afirma a autora: "um
privilégio é sempre particular e específico, não pode generalizar-se num interesse comum nem
universalizar-se num direito sem deixar de ser privilégio" (CHALT1, 1994, pg. 28) .
Atitudes pautadas na cultura dos privilégios particulares são limites encontrados
principalmente em municípios onde os gestores não conseguem lidar de forma coerente com a
autonomia local. Neste caso lamentavelmente a gestão política dessa natureza acaba por criar
como aponta Arretche (2003) oportunidades institucionais para que os gestores tomem decisões
de acordo com suas preferências pessoais, que em grande medida não condizem ao interesse
público e o bem estar da população.
Refletimos esse fato, presente em diversos municípios brasileiros, não só na região
estudada, a luz das afirmações de Chauí (2000) que enfatiza ser a indistinção entre público e
privado, nas relações políticas e de poder em geral, uma herança histórica advinda desde o inicio
de nossa colonização, quando a Coroa sem recursos para enfrentar sozinha a tarefa colonizadora,
Deixou-a nas mãos de particulares, que embora, sob o comando legal do
monarca e sob o monopólio econômico da metrópole, dirigiam senhorialmente
seus domínios e dividiam a autoridade administrativa com o estamento
burocrático. Essa partilha do poder torna-se no Brasil, não uma ausência do
Estado ( ou uma falta de Estado nem, como imaginou a ideologia da identidade
nacional, um excesso de Estado para preencher o vazio deixado por urna classe
dominante inepta e classes populares atrasadas ou alienadas, mas é a forma
mesma de realização da política e de organização do aparelho do Estado em que
os governantes e parlamentares reinam ou, para usar a expressão de Faoro, são
donos do Poder, mantendo com os cidadãos relações pessoais de favor,
clientela e tutela, e praticam a corrupção sobre os fundos públicos. Do ponto de
vista dos direitos há um encolhimento do espaço público; do ponto de vista dos
interesses econômicos, o alargamento do espaço privado (CHAUt, 2000, pg.
91).

Notamos, a exemplo dos municípios estudados que as relações políticas que percorrem
a trajetória histórica exemplificada acima se estabelecem de forma mais contundente em
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municípios menores onde os laços de parentesco e amizade são mais estreitos, tornando a
dinâmica fronteiriça ainda mais peculiar, afinal, a vida da população acaba por sofrer influências
diretas desse modo de organização.
Por outro lado, refletimos tais práticas presentes nas realidades das gestões estudadas
como sendo reflexos do processo histórico de formação dos municípios brasileiros ocorrido por
via extrínseca, perpetuando ações tradicionalmente clientelistas, cartorial e paternalista do poder
central (JOVCHELOVITCH, 1998).
A autora destaca como limite dos municípios algumas dificuldades que aparecem no
processo de municipalização, como o despreparo dos municípios para operar a gestão das ações
locais; a fragilidade do poder local para gerir dada a tradição de um Estado centralizado e a
fragilidade das administrações locais (JOVCHELOVITCH, 1998).
Essa fragilidade se torna evidente quando analisamos a atuação dos gestores frente às
questões postas no cotidiano nas fronteiras. Eles apontam, paralelamente as dificuldades de
ordem financeira, limites como a falta de infra-estrutura de trabalho, a falta de profissionais, além
das limitações de ordem política e eleitoral.
Tem-se claramente a observação de que como aponta Silva (2001) no espaço local
existe a interação de diversos atores com interesses distintos, organizados, como mostra a
dinâmica dos municípios fronteiriços, através da construção de estratégias conscientes ou
inconscientes para atingir seus objetivos, próprios ou comuns.
A estrutura política encontrada traz diversos traços característicos do poder local
encontrado na maioria dos municípios de pequeno porte, marcado pela herança patrimonialista
como vimos em Chauí (1994, 2000).
A leitura dos relatórios e diários evidencia a confirmação da expressão que caracteriza a
região de fronteira com sendo terra de ninguém, isso pela relação de patronagem, ações
descontinuas e isoladas, fruto de políticas pautadas em cargos de confiança e jogos de interesses
ele itore tos .
Para tentar amenizar os resultados perversos da dinâmica de exclusão/inclusão de
estrangeiros no sistema de saúde os gestores acabam por realizar acordos e convênios no campo
da informalidade. Esse movimento ocorre sem reflexão das ações em nível mais aprofundado.
Algumas tentativas de acordos entre Brasil e Uruguai já foram iniciadas, mas não
tiveram sucesso, como ressaltam os gestores dos municípios gaúchos.
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Apesar da demanda de estrangeiros utilizando os serviços nacionais ser maior no Brasil,
todo o movimento de tentativa de integração parte deste país, segundo os gestores municipais.
Alguns municípios têm estabelecido acordos com as cidades do país vizinho como é o
caso dos municípios catarinenses fronteiriços com Província de Misiones, caracterizando no
documento Carta de Pousadas, de 14 de abril de 2004, o estabelecimento de metas a serem
alcançadas a curto, médio e longo prazo em todas as áreas da administração (NOGUEIRA, 2005).
Percebe -se em outros casos, nos municípios gaúchos especificamente, que os contratos
existentes obedecem a determinações no campo financeiro, sem muitas propostas de reflexões
mais aprofundadas no campo do direito e da cidadania. São questões elucidadas a partir da
prática, através de propostas que buscam resolver um problema imediato, sem muito preparo,
informação ou reflexão.
Assim, nos municípios onde os gestores municipais buscam alternativas para o
enfrentamento dos problemas relacionados ao trânsito fronteiriço para ações de saúde, como no
caso de Bagé - RS, a motivação apontada é prioritariamente fruto da questão dos recursos
financeiros. Há indicação de justificativa pelos gestores que no cotidiano os limites aparecem de
forma tão pontual, que uma reflexão mais profunda acaba sendo dispensável, ficando em segundo
plano.
Cabe ressaltar, diante de leitura mais recente desse cenário, que a implementação do SIS
— FRONTEIRAS e toda a discussão em torno do projeto na ocasião da coleta de dados apareceu,
ainda que de forma tímida, como um fator provocante da tomada de consciência de alguns
gestores sobre a importância do debate e a busca em estabelecer mecanismos de registro da
demanda estrangeira, considerado um complicador da situação encontrada nos municípios.
Pontuamos aqui, que nos dias 3 e 4 de abril do ano corrente aconteceu em Florianópolis
uma reunião com todos os gestores municipais dos municípios fronteiriços e representantes do
Ministério da Saúde responsáveis pelo Projeto, e demais atores envolvidos, como Secretaria
Estadual de Saúde e Universidade Federal de Santa Catarina.
Na ocasião, os gestores conheceram a proposta do Projeto e debateram a forma como
será a implantação do Sistema e como os municípios deverão proceder no processo de adesão.
Supomos que o referido Projeto impulsionará o desenvolvimento de uma nova postura e
da criação de estratégias de enfrentamento das questões de saúde fronteiriça.
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Por fim, destacamos alguns apontamentos sobre a influência que a cultura dos diferentes
povos exerce sobre a vida cotidiana das fronteiras, tendo por pressuposto suas características
mais marcantes enquanto Fronteiras— Vivas, já enunciada anteriormente.
O discurso dos gestores municipais denuncia diversos aspectos sobre a incidência de
questões culturais sobre a forma de lidar com a demanda estrangeira no serviço de saúde dos
municípios brasileiros. Pontuam também, traços culturais muito marcantes no que se refere à
relação entre o povo brasileiro e argentino. Além da rivalidade nos esportes, percebe-se também
em algumas falas a existência de certa

competitividade entre eles. Assim, levantamos a hipótese

de que, questões de ordem cultural, no que se refere ao relacionamento histórico entre brasileiros
e argentinos podem estar ligadas ao fato colocado pelos entrevistados sobre a existência de um
movimento unilateral por parte dos gestores brasileiros em firmar acordos regionais no setor
saúde com autoridades responsáveis pelas províncias argentinas.
A tendência de unilateralidade é apontada por todos os gestores municipais ouvidos da
fronteira entre Brasil e Argentina. Eles alegam existir diversas dificuldades que impedem o
estabelecimento de diálogo junto às autoridades do país vizinho.
Reconhecemos, todavia, que discutir o terna de forma mais aprofundada demandaria
novos estudos investigativos. Assim, as considerações feitas a seguir tomam apenas o caráter
provocativo, abrindo possibilidades para estudos e debates posteriores mais detalhados.
Para auxiliar essa provocação inicial, tomaremos por base os escritos de Gonh (2005)
sobre direito cultural e suas implicações. A autora discute o tema através de categorias como
multi e interculturalidade, fomentadas pela dinâmica societária do século XXI onde diferentes
culturas são colocadas em contato direto e em muitas vezes em confronto.
No caso estudado, os aspectos culturais aparecem nos relatos como ponto importante
nos municípios da Tríplice Fronteira no estado do Paraná e nos municípios com fronteiras entre
Brasil e Argentina, no Rio grande do Sul.
No primeiro caso, ocorre menção no município de Foz do Iguaçu, da demanda de

brasiguaios que acessam os serviços de saúde no município. Observa-se que a relação é bastante
peculiar e as opiniões permeiam desde a noção de que estes têm pleno direito de receberem
atendimento por serem brasileiros até aquelas que embasam atitudes de represaria, evidenciando
traços de preconceito e discriminação. Um relato contido em diário de campo (SIQUEIRA et al.
2005, pg 25) chamou atenção pelo conteúdo, ao expressar julgamento valorativo, afirmando que:
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Os brasileiros moradores no Paraguai mentem muito e nem sempre necessitam
do atendimento na saúde pública já chegam até de carro importado e se tem
carro importado podem pagar pela saúde no atendimento privado. Obs: (os
carros são importados por que eles compram no Paraguai com a facilidade dos
preços que os carros são vendidos naquele país sem os encargos tributários que
são vendidos aqui no Brasil).
Já no segundo caso, a relação entre Brasil e Argentina ocorre desde longa data. No
contexto do Mercosul, eles foram os precursores do processo de integração por meio da
assinatura em da Ata para a Integração Argentino-Brasileira, e posteriormente no ano de 1990
assinam o Acordo de Complementação Econômica para a Criação de Zona Livre de Comércio de
Bens (GIOVANELLA; GUIMARÃES, 2005). Mais tarde, a aliança resultou nas negociações
para instaurar o Mercado Comum do Sul, com a incorporação dos outros países que compõem o
Bloco.
Contudo, percebe-se na bibliografia consultada uma conduta bastante própria do país,
gerada por um sentimento socialmente construído de pertencimento de todos e cada um como
cidadãos e herdeiros da herança cultural e dos bens produzidos nacionalmente.
Há urna idéia de nação fortemente impressa na sociedade em demonstrações de
patriotismo, diferente em alguns aspectos da noção brasileira, que ao contrário, tem muitas vezes
a idéia de pátria diluída no sentimento regionalista de cada parte do país.
Corno exemplo desse fato, podemos citar a tradição hegemônica da cultura gaúcha, que
em certos pontos contrasta, com a hegemonia Argentina, tornando evidente a confrontação entre
o relacionamento dos dois povos nas fronteiras, especialmente nos municípios gaúchos, como é o
caso de São Borja.
Apesar da fala dos gestores sinalizarem para a observância de aspectos culturais na
região estudada, a pesquisa direcionada aos profissionais (NOGUEIRA, 2005) apontou no que
aspectos culturais interferem relativamente pouco na interação entre os usuários estrangeiros e os
serviços de saúde. Entretanto, a pesquisa faz ressalva a região da Tríplice Fronteira, onde há
menção da ocorrência de alto número de usuários indígenas que habitam a região e o do guarani,
língua oficial do Paraguai e falada por mais da metade de sua população (BRASIL, 2005B), ser
relevante no que tange as influências culturais. A pesquisa ainda aponta na mesma região, outros
aspectos culturais importantes como o preconceito contra brasiguaios, a religiosidade, a
dificuldade de entender as rotinas burocráticas, os protocolos e as leis brasileiras, os hábitos e
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costumes alimentares e higiênicos, o medo de não ser atendido, a crença na medicina natural
(NOGUEIRA, 2005).
Contudo, enfatizamos mais uma vez que a questão cultural, assim corno os temas
sociais, não esteve presente inicialmente na instituição do Mercosul.
Ainda hoje, pouco se observa da temática em níveis efetivos de integração, salvo alguns
apontamentos como é o caso da proposta brasileira para o Mercosul Objetivo 2006 que prevê
ações culturais, ainda que no âmbito restrito da promoção de eventos voltados para organizações
acadêmicas e não governamentais (MERCOSUL, 2003). Também existe recomendação do CMC
através do documento MERCOSUL/XXIII CMC/REC N° 01/02 para que os Estados Partes
respeitem e preservem o patrimônio cultural da região de fronteiras (PEDROSO, 2004).
Como vimos, a região fronteiriça mais especificamente no Arco Sul, é originária
predominantemente da colonização Européia. Nela se misturam diferentes tradições e projetos
culturais. Na região do Rio Grande do Sul encontramos a tradição gaúcha como forte expressão
de busca constante de identidade cultural que perdura até os dias atuais.
No sentido de equacionar os conflitos gerados pelas diferenças em questão Gohn (2005)
traz a categoria do direito cultural, tratado num contexto de justiça cultural.
Para ela, a categoria consiste em ampla questão porque extrapola a limitação do senso
comum que reduz a cultura a manifestação artística, apesar de essa ser uma dimensão de grande
relevância.
Assim, observar as relações apontadas nas fronteiras é importante, pois o campo dos
direitos culturais abrange ternas e problemáticas relacionadas com as mais variadas dimensões da
população tratada como: gênero, etnia, raça, religião, faixa etária, etc., nesse caso envolvendo
diferentes regiões e nacionalidades.
A autora esclarece ainda mais:
Abrange também o produto e a obra gerada por esses seres humanos em suas
relações sociais tais corno: as formas e os meios de comunicação; as expressões
artísticas, manifestações culturais e folclóricas locais, regionais e nacionais, as
práticas de ensino e aprendizagem; o esporte e o lazer. O campo dos direitos
culturais penetra também no modo e estilo de vida cotidiana (trabalhar, comer,
vestir, habitar, cuidar da saúde do corpo e da mente, o relacionamento com os
amigos, colegas de trabalho, parentes, vizinhos e comunidade próxima), assim
corno nos valores, formas de pensar e agir, e nas percepções de mundo, que os
seres humanos tem elaborado ao longo dos séculos e milênios: concepções de
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tempo e espaço, valores aspirados como universais, como igualdade, liberdade,
fraternidade, solidariedade (GOHN, 2005, pg. 19).

Assim, não resta dúvida que toda a gama que compõe o conjunto de códigos e signos
culturais de uma nação, construídos ao longo de sua história influenciam a forma de

relacionamento entre as pessoas dentro e fora do seu contexto cultural.
Diante do exposto, compreender a teia de significados tecida a partir de aspectos
culturais presentes nas fronteiras possibilita uma percepção muito mais ampla e total das questões
trazidas para o plano da saúde.
Como afirmam Giovanella e Guimarães (2005, pg 9):

Nas fronteiras as identidades nacionais são diluídas e na saúde impõe cada vez
mais a realização conjunta de atividades para alcançar o efetivo acesso
regionalizado e a adequação da provisão de acesso às especificidades desta
região.

Os conflitos culturais existentes e apontados pelos gestores municipais podem ser
entendidos, como aponta Gohn (2005) como aqueles conectados a subjetividade, a processos
inconscientes e subconscientes das pessoas.

Trabalhar essas questões culminaria em nível mais avançado de encaminhamentos, na
proposição de políticas que englobassem aspectos culturais dentro do Bloco, constituindo, em
especial, novos significados culturais, resgatando antigos e trabalhando todos aqueles que geram,
no âmbito da relação entre os povos distintos de que tratamos, discriminação e pré-conceito

(GOHN, 2005).
A autora ainda comenta que:

Construir consensos na diversidade, sem apagar as diferenças, implica em
combinar alguns princípios da comunidade (local e regional, onde idéias de
participação, do acesso à informação e da solidariedade são fundamentais), com
princípios de caráter universal (onde exista a combinação da igualdade, ou seja,
onde haja respeito as diferenças e aos diferentes). Onde haja reconhecimento
das especificidades culturais (GOHN, 2005, pg 22).

Nessa relação, não existe, nem existirá avanço nas agendas de integração no âmbito do
Mercosul, sem a legitimação do respeito as múltiplas identidades culturais que convivem no
mesmo espaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos neste trabalho realizar uma reflexão a partir da concepção dos gestores de
saúde dos municípios brasileiros considerando o contexto que envolve a saúde, primeiramente
nas fronteiras e, em segundo plano, em dois cenários próprios que juntos, acreditamos dar corpo e
forma ao debate regional, já que as fronteiras agregam características gerais dos países dos quais
pertencem e limitam-se. O primeiro plano buscou realizar atualização da conjuntura em que as
políticas de saúde se conformam nos países que compõem o Bloco. O segundo propôs perceber
qual a visibilidade da dimensão social e dentro dela, da saúde, na trajetória percorrida em quinze
anos de existência do Mercosul.
Considerar a conjuntura em que a saúde nas fronteiras está inscrita não apenas permite
conectar a temática com a realidade, como transportá-la para o plano das relações cotidianas
influenciadas pela construção e reprodução de valores e atitudes que traduzem aspectos muito
mais amplos, cristalizados no cenário real, diário e pulsante da região das fronteiras.
É possível a partir da leitura ampliada do processo em que a dimensão social se coloca
na atualidade, perceber que a temática, ainda que de forma lenta, vem gradativamente
incorporando novas pautas negociadoras nas reuniões do CMC, GMC, Ministros da Saúde dos
países, grupos e comissões que se ocupam do tema.
Entretanto, a dimensão social e as questões de saúde tiveram reduzida notoriedade na
conformação das ações integrativas desde o início do Bloco. Esse fato torna - se evidente e, aqui.
partimos dele para contrapor a percepção que os gestores mostram ter (ou não ter) do direito à

Podemos concluir que o debate da saúde na região entre os sujeitos estudados, não
supera preocupação de ordem exclusiva no campo do financiamento das ações destinadas à
no impasse de ordem estrutural e
população estrangeira, materializada cotidianamen te
administrativa: existe a situação, porém, a falta de registro e legitimidade desta impossibilita uma
da solicitação de recursos e da pactuação de acordos nessa linha, ou
justificação fundamentad a
seja, como pleitear a garantia de recursos financeiros de um lado ou de outro para a cobertura de
urna demanda que ao menos aparece?
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Assim, além de não existir qualquer reflexão mais aprofundada de ordem politica,
baseada em termos legais, ou que passem por categorias como - cidadania. direitos sociais,
universalidade - a preocupação única em questões financeiras não consegue superar o caráter
isolado de cada gestão e avançar na proposição de estratégias efetivas. Falta, além de articulação
com os municípios dos países vizinhos, uma estrutura nos municípios brasileiros que sistematize
o registro da demanda para subsidiar um plano orçamentário capaz de contemplar previsão de
recursos para as referidas ações assistenciais.
Outro ponto importante a ser destacado, além das diferenças dos quatro sistemas
nacionais de saúde apresentadas na primeira sessão, diz respeito à falta de informação quanto
direitos e determinações no plano legal. Não existe conhecimento, como vimos, por parte dos
sujeitos estudados de legislações básicas como as diretrizes do SUS, determinações do Estatuto
do Estrangeiro, nem tão pouco os acordos e pactos bilaterais e multilaterais no âmbito do
Mercosul.
Além disso, sem aprofundamento teórico e conhecimento legal o discurso tende a
transitar e a limitar-se em ponderações restritas na arena do puro e velho senso comum.
No movimento de retornada dos objetivos propostos no trabalho pontuamos no que se
refere à coerência ou não entre os discursos e as determinações legais do Brasil e do Mercosul.
que a prática não sofre influência direta dos aspectos legais. Tais aspectos são desconhecidos,
situando-se num campo distante da prática dos sujeitos, como se a esfera legal e todos os acordos
materializados em leis não fossem devidamente conectados à realidade cotidiana regional.
Quando ocorre interação, contudo, esta se instaura unicamente no debate de questões de
financiamento, corno dito anteriormente.
No que se refere à convergência entre os discursos e a trajetória do direito à saúde no
Bloco, percebemos que um reflete as tendências adotadas pelo outro. Em outras palavras, a
ausência de inclusão da dimensão social no início do processo de integração e a crescente, porém
tímida, retomada dessas questões na contemporane idade, pode ser sentida em nível

micro, na fala

dos gestores.
Nossa intenção, contudo, não é a de encerrar o trabalho justificando a ausência de
reflexão crítica e aprimorada dos gestores municipais, na insuficiência de debate das questões de
saúde e sociais nos âmbitos decisórios do Mercosul, sobretudo, nos anos primeiros de sua
instituição. Queremos por outro lado, deixar o debate em aberto trazendo o questionamento que
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permeou todo o processo de apreensão da realidade enfocada: como esperar uma concepção
elaborada, ou ao menos reflexão crítica que supere a noção mercadológica e de financiamento no
quesito integração num espaço em que a tendência assumida privilegiou desde o início essa
noção?
Não se pode negar o objetivo do Mercosul enquanto bloco econômico, nem o rumo que
a integração entre os países envolvidos adotou. Mas é preciso atentar que com o passar dos anos
os membros do Bloco foram percebendo outras questões latentes (sociais, culturais, ambientais,
etc.) e de certo modo vitais para o desenvolvimento de cada nação.
Enfatizamos assim, a fala dos mais otimistas afirmando ser a integração em outras áreas
urna realidade no Mercosul. Ponderamos que, há ainda, um longo caminho a ser percorrido no
que perpassa as políticas de saúde. Contudo, o caminho se faz caminhando e avançar nesse
sentido, exige a criação de projetos sólidos capazes de subsidiar acordos de integração que, por
sua vez, respeitem primeiramente as peculiaridades das fronteiras.
Temos antes de tudo, a clareza de que avançar em termos legais formalizando uma base
.jurídica que dê visibilidade à dimensão social e em especial ao que toca a saúde nas fronteiras. de
nada adianta se o conjunto de leis não for traduzido concretamente em programas e serviços de
saúde efetivos.
Sugere-se através da fala de Jovchelovitch (1998, pg. 47):

É preciso desenhar estratégias que permitam operacionalizar nossas leis e
traduzi-las no cotidiano de vida da população. Para isso, o município precisa
estabelecer um processo de planejamento participativo, buscando um entbque
integrador da administração local.
Cabe ressaltar que este estudo traz alguns aspectos do cenário fronteiriço dos
municípios brasileiros. Não se sabe as proporções desse atendimento em termos de reciprocidade,
nOS outros países.
Assim, a medida em que aprofundamos o estudo da região fronteiriça, percebemos a
crescente necessidade de desvendar ainda mais sobre essa realidade, tão complexa e instigante.
Admitindo que muito há de se avançar ainda nesta investigação e que o campo abrange
inúmeras outras possibilidades para trabalhos futuros, apontamos aqui algumas direções para
encaminharmos em outras pesquisas por vir.
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Faz-se necessário estudar e conhecer em quais medidas o direito à saúde se concretiza
(ou não) em termos de reciprocidade ao longo da zona de fronteira no lado dos países vizinhos.
Observa-se também a necessidade de aprofundar o estudo sobre a participação popular
principalmente no que se refere aos canais legítimos de participação da sociedade civil.
Outro ponto importante é o aprofundamento das questões que permeiam as influências
culturais e seus impactos sobre a interação regional entre as populações dos respectivos países.
Por fim, apontamos como possibilidade, aprofundar o estudo sobre o processo de
harmonização acompanhando os avanços dos projetos em andamento.
Esperamos, que as contribuições desse trabalho resultem efetivamente em provocações
para futuros e densos debates e frutifiquem em trabalhos e estudos que possam fortalecer o
campo teórico que sustenta a produção de propostas políticas no sentido de garantia dos direitos
da população fronteiriça.
Para finalizar nos reportamos à expressão artística de Drexler (1999) para caracterizar as
fronteiras vivas e as relações estabelecidas a partir delas.

Frontera:
Yo no sé de donde soy
Mi casa está en la frontera
Y las fronteras se mueven corno las banderas
Mi patria es un rincocito
El canto de una cigarra
Los dos primeros acordes
Que yo supe en ia guitarra
Soy hijo de un forastero
Y de una estrella dei alba
Y si hay amor, me dijeron...
Y se hay amor, me dijeron,
Toda distancia se salva...
No tengo muchas verdades
Prefiero no dar consejos
Cada cual por su camino, que igual
Va a aprender de viejo
El mundo está como está
Por causa de las certezas
La guerra e ia vanidad
Comen en ia misma mesa
Soy hijo de un desterrado
Y de una flor de la tierra
Y de chico me ensefiaron.
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