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Documento CUCS # 6D
SC20095(2)Linares Perez-López Arellano (B)
Linares N, López O. Los efectos de las transformaciones del sistema público de salud
sobre la equidad en México, 1995-2002. [Os efeitos das transformações do sistema
público de saúde sobre a equidade no México, 1995-2002]. Salud Colectiva (Buenos
Aires, Argentina) 2009 maio-agosto; 5(2): 237-257.
Objetivos: Identificar os possíveis efeitos das “intervenções de reforma” sobre a equidade
em saúde nas entidades federativas de México entre 1995 e 2002, assim como analisar as
características das desigualdades e inequalidades em saúde.
Metodologia: Estudo socio-epidemiológico, ecológico e comparativo. Como fontes
secundárias de informação, utilizam-se registros de bases de dados sobre a equidade e
índices de Inequidades em Saúde. A análise da inequalidade efetua-se mediante a
comparação de resultados relacionados com a saúde e o acesso a serviços, assim como
sua ponderação através de critérios éticos e de justiça social.
Resultados: Os autores mostram que entre 1995 e 2002 a desigualdade relativa global
aumentou em 30% nas entidades federativas de México. Eles precisam que mesmo que a
desigualdade relativa nas condições de vida diminuiu 12% em 11 entidades federativas, esta
é em realidade superior se incorpora-se na medição dos indicadores correspondentes às
“intervenções de reforma”. Em todo caso, a desigualdade no acesso aos serviços de saúde,
é muito alta em 65% dos estados.
As desigualdades da inequalidade em saúde podem ser identificadas especialmente através
da incidência acumulada de tuberculose, a mortalidade por doenças infecciosas, a baixa
esperança de vida ao nascer, a mortalidade infantil e o baixo em média de partos atendidos
por pessoas treinadas. Entretanto, tais desigualdades são consequência da defeituosa
descentralização dos serviços de saúde, o baixo ingresso per capita anual, o alto grau de
marginalidade e analfabetismo em alguns estado do sul, centro e ocidente do país (a
diferença dos estados do norte e o Distrito Federal, que apresentam melhor cobertura em
seguridade social, ingressos e gasto em saúde). A partir de uma perspectiva ética e de
justiça social, esta situação não assegura o direito à saúde em 2002 e nem no futuro
imediato..
Para os autores, a precariedade das condições de vida em certas regiões do país e a
consecutiva polarização social, econômica, política e demográfica entre estados, obedece
no México a aplicação do pensamento econômico neoclássico e a ideologia neoliberal nas
últimas três décadas. Corrobora o aumento do empobrecimento e da violência, assim como
o aumento das privatizações, a hegemonia da economia de mercado e a crescente invasão
de capital estrangeiro. Neste contexto, as intervenções de reforma em saúde tem propiciado
a consolidação de dois processos: 1) a descentralização dos serviços públicos e a criação
de sistemas estatais de saúde; e 2) a mercantilização/privatização dos serviços anteriores
detentados pelo setor público. Este agudiza a pobre cobertura e o acesso aos serviços de
saúde, com o consequente incremento da desigualdade.
Conclusões: Para os autores, entre 1995 a 2002 os níveis de desigualdade-inequalidade
nas entidades federativas do México tem melhorado significativamente. Segundo eles, o
efeito das intervenções de reforma sanitária para atingir a equidade em saúde não tem
obtido o êxito esperado.

