
 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL - FASSO 
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL - FASSO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS 
 
 
 
 
 
 
 

NAYANNA ALVES BEZERRA LEAL DE ALENCAR 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE EM MOSSORÓ-RN: 
A compreensão dos usuários do Sistema Único de Saúde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

MOSSORÓ/RN 
2016 



 

 

NAYANNA ALVES BEZERRA LEAL DE ALENCAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE EM MOSSORÓ-RN: 
A compreensão dos usuários do Sistema Único de Saúde  

 
 
 
 

Dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social e Direitos Sociais da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte como requi-
sito parcial para obtenção do título de mestre 
em Serviço Social. 
 
Orientadora: Prof.ª Dra. Aione Maria da 
Costa Sousa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOSSORÓ/RN 
2016 



 

 

NAYANNA ALVES BEZERRA LEAL DE ALENCAR 
 
 
 
 

A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE EM MOSSORÓ-RN: 
A compreensão dos usuários do Sistema Único de Saúde  

 
 
 
 
 

Dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social e Direitos Sociais da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte como requi-
sito parcial para obtenção do título de mestre 
em Serviço Social. 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

____________________________________________ 
Prof.ª Dra. Aione Maria da Costa Sousa 

Deptº de Serviço Social, UERN (Orientadora) 
 
 

___________________________________________ 
Prof.ª Dra. Maria Dalva Horácio da Costa 

Deptº de Serviço Social, UFRN 
 
 

___________________________________________ 
Prof.ª Dra. Iana Vasconcelos Moreira Rosado 

Deptº de Serviço Social, UERN  
  

http://www.uern.br/professor/ianavasconcelos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo à todxs aqueles que defen-

dem e lutam por um SUS público, estatal e de 

qualidade.  



 

 

AGRADEÇO... 

 

À Deus e à espiritualidade amiga pela oportunidade de vivenciar essa importante 

etapa da minha formação profissional e pessoal.  

Aos meus pais Deusanira e Neves e à minha irmã Rita de Cássia, que sempre me 

apoiaram em todas as minhas decisões e, mesmo de longe, estão presentes em tu-

do o que eu faço. 

À Hernany, pelo companheirismo, compreensão e todo apoio necessário para a 

concretização do curso e ao nosso bebê, já muito amado, que agora carrego no ven-

tre. 

À Aione, orientadora e amiga, que me apresentou a privatização da saúde e me en-

cantou desde o primeiro contato. Seus conhecimentos, incentivo e carinho foram 

fundamentais para a realização desta pesquisa.  Obrigada por tudo! 

 Às professoras do Programa de Pós Graduação em Serviço Social e Direitos Soci-

ais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Telma Gurgel, Mirla Cisne, 

Ivonete Soares, Fernanda Marques, Sâmya Ramos, Iana Vasconcelos e Gláucia 

Russo pelos valiosos ensinamentos, pela dedicação ao curso e por estimularem 

nossa formação crítica. É imenso o carinho e admiração que tenho por vocês. 

Às professoras Dalva Costa e Iana Vasconcelos pela disponibilidade e pelas valio-

sas contribuições na qualificação e participação na banca de defesa. 

Às amigas e amigos da turma do Mestrado, por partilharem seus saberes, experiên-

cias e opiniões.  

 À Iracema e Clédna, funcionárias da FASSO e da secretaria do Mestrado, pela 

atenção e presteza.  

Às amigas e companheiras de docência Marwyla, Sheyla, Ferdinanda e Fernanda 

Kallyne pela amizade, companheirismo e pelos conselhos desde a elaboração do 

projeto.  

Axs usuárixs que participaram do estudo pela valiosa contribuição. 



 

 

Às colegas assistentes sociais Giana Castro e Ana Catarina por me receberem nas 

instituições campo de pesquisa e por possibilitarem as condições objetivas necessá-

ria para sua realização.  

À prima Elisa pela ajuda nas traduções nas produções ao longo do curso. 

À Meryza pela grande contribuição na transcrição das entrevistas. Sem você eu não 

teria conseguido à tempo. 

Aos meus alunos e alunas que sempre torceram e que me instigaram a aprofundar 

meus conhecimentos. 

A todxs que de alguma forma contribuíram ou torceram, acreditando no meu sonho. 

Ele tornou-se realidade por meio desta construção coletiva. Obrigada! 

 

 
 



 

 

RESUMO  

 
 
O presente estudo tem como objetivo geral analisar a compreensão dos usuários 
dos serviços de média complexidade de Mossoró-RN acerca do processo de privati-
zação da saúde, assim como compreender o processo de privatização da saúde pú-
blica brasileira e suas modalidades, identificar o nível de compreensão dos usuários 
do SUS sobre o processo de privatização da saúde e apreender os impactos ocasi-
onados pela privatização na qualidade dos serviços de saúde. Trata-se de um estu-
do de natureza qualitativa, realizado através de pesquisa bibliográfica e documental 
combinadas com pesquisa de campo, que aborda a relação entre o público e o pri-
vado no sistema de saúde e seus rebatimentos na qualidade dos serviços prestados 
à população. Visa contribuir como fonte de pesquisa sobre o processo de privatiza-
ção da saúde brasileira e seus efeitos na saúde pública estatal, suas modalidades, 
as estratégias de enfrentamento e analisar como os usuários dos serviços de saúde 
de média complexidade de Mossoró-RN compreendem e vivenciam esse processo. 
A pesquisa nos possibilitou compreender que os usuários vivenciam o processo de 
privatização, porém não compreendem seus efeitos sobre a saúde pública. Obser-
vamos também a crescente participação do setor privado na prestação de serviços 
de saúde tanto em âmbito nacional como local. Constata-se, inclusive em Mossoró, 
que ao invés de se investir na expansão dos serviços públicos, acessível a todos, o 
que acontece é que se multiplicam as empresas prestadoras de serviços, segurado-
ras, planos privados, ao passo em que surgem novos centros de saúde cada vez 
mais especializados, clínicas, laboratórios, alimentando a indústria da saúde. A saú-
de não pode ser vista como mercadoria. Nesse sentido é fundamental popularizar a 
compreensão sobre os efeitos perversos da privatização para a sociedade, mostran-
do o quanto de prejuízo esse processo tem trazido aos usuários do SUS. 
 
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Saúde; Privatização. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The objectives of this dissertation are to analyze the level of understanding users of 
mid-complexity public health services in Mossoró, RN, Brazil, have about the health 
privatization process; as well as to assess the privatization process of Brazilian public 
health services and its characteristics, to identify the level of understanding users of 
Brazilian Public Health System have about the health system privatization process, 
and to examine the impact of privatization on the quality of health services. This is a 
qualitative study, conducted through bibliographical and archival research combined 
with field research, which addresses the connections between the public and the pri-
vate in the Brazilian health system and its repercussions on the quality of services 
rendered to the population. It aims to contribute as a source of research on the pri-
vatization process of the Brazilian health system and its effects on state public 
health, its modalities, coping strategies and analyze how users of health services of 
mid-complexity in Mossoro-RN understand and experience this process. The re-
search enabled us to understand that users experience the privatization process, but 
do not understand its effects on public health. We also note the growing participation 
of the private sector in providing health services both nationally and locally. The re-
sults of this investigation show that, instead of investments in the expansion of public 
services, accessible to all, what is happening is the multiplication of private compa-
nies, insurance companies and private plans, while new health centers are increas-
ingly specialized clinics and labs. Health must not be seen as a commodity. In this 
sense, it is essential to spread the understanding of the perverse effects of health 
privatization in Brazil, showing how much damage this process has brought to users 
of the Brazilian Public Health System. 
 
Keywords: National Health System; Health; Privatization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar, através de pesquisa bi-

bliográfica e documental combinadas com pesquisa de campo, a compreensão dos 

usuários do Sistema Único de Saúde em Mossoró-RN acerca do processo de priva-

tização da saúde, assim como compreender suas modalidades, identificar o nível de 

compreensão dos usuários do SUS sobre esse processo e apreender os impactos 

ocasionados pela privatização na qualidade dos serviços de saúde. Trata-se de um 

estudo de natureza qualitativa que aborda a relação entre o público e o privado no 

sistema de saúde e seus rebatimentos na qualidade dos serviços prestados à popu-

lação. 

A privatização da saúde brasileira refere-se a transferência de responsabili-

dades e recursos do setor público para o setor privado, quer seja através de contra-

tos com prestadores privados para prestação de serviços ao SUS, através de contra-

tos e convênios, quer seja através da terceirização da força de trabalho para a ad-

ministração de unidades públicas pela iniciativa privada, seja ela com ou sem fins 

lucrativos. Todos os passos em direção a terceirizações, subfinanciamento, financi-

amento público do setor privado, deterioração das unidades públicas parecem com-

binados num mesmo plano neoliberal, que seria de transformar o SUS num sistema 

residual anexo ao subsistema privado (BORGES et al, 2012). 

Nossa incursão pelo tema da saúde pública não é recente. Aconteceu a partir 

do estágio supervisionado durante a graduação em Serviço Social pela Universidade 

Federal do Piauí (UFPI) no Hospital Infantil Lucídio Portela, referência em atendi-

mento infantil na cidade de Teresina-PI, no ano de 2007, seguida pela experiência 

como assistente social da Unimed Vale do São Francisco em Petrolina-PE no perío-

do de 2009 à 2011. As pesquisas sobre saúde pública tiveram início com o trabalho 

de conclusão de curso, quando nós produzimos um estudo sobre a avaliação da efe-

tividade do Programa Nacional de Triagem Neonatal no Piauí, seguida por produção 

de artigo científico para obtenção do título de especialista em Saúde da Família em 

curso de especialização, também promovido pela UFPI, sobre a trajetória da Saúde 

Pública no Brasil no período de 2008 à 2009. 



15 

 

Já a inquietação sobre a privatização na saúde, surgiu durante nossa partici-

pação no I Seminário sobre Saúde Pública em Mossoró: fragilidades e possibilida-

des, organizado pela Frente Mossoroense Contra a Privatização da Saúde em feve-

reiro de 2013. Durante as discussões foi possível refletir sobre os desdobramentos 

deste processo na saúde pública. A partir das vivências em instituições públicas e 

privadas e por ter conhecido a realidade de funcionamento do SUS, assim como a 

relação mercadológica presente na saúde privada, pudemos ter uma breve noção 

dos desastrosos desdobramentos dessa relação. 

 O presente estudo visa contribuir como fonte de pesquisa sobre o processo 

de privatização da saúde brasileira e seus efeitos na saúde pública estatal, suas 

modalidades, as estratégias de enfrentamento e analisar como os usuários dos ser-

viços de saúde de média complexidade de Mossoró-RN compreendem e vivenciam 

esse processo.  

 A dissertação está organizada em quatro capítulos, sendo o primeiro capítulo 

a introdução que se destina a fazer uma breve aproximação com o tema em tela, 

assim como uma apresentação dos conteúdos dos capítulos, assim como apresen-

tar o percurso metodológico do estudo. 

No segundo capítulo, percorremos as diferentes fases da política de saúde 

brasileira, assim como seus acontecimentos marcantes. Esse resgate se faz neces-

sário para que compreendamos que a privatização da saúde não é datada na déca-

da de 1990, contemporânea da contrarreforma do Estado brasileiro, mas sim um 

processo que se manifesta de diferentes formas ao longo da história da política de 

saúde. Para isso, dividiu-se a história da saúde por passagens para identificar as 

principais características e contradições da saúde em cada período. O capítulo parte 

da análise da política de saúde no Brasil colônia até a década de 1970, com enfoque 

para o surgimento do processo de privatização na década de 1930 e expansão nas 

décadas de 1960 e 1970. Num segundo momento analisa as mudanças a partir da 

reforma sanitária e instituição do SUS com todos os seus avanços e limites até as 

década de 1990 e 2000 quando apresenta um panorama das políticas públicas e, 

em especial, da política de saúde no contexto neoliberal.  

O terceiro capítulo aprofunda-se na análise da realidade da política de saúde 

brasileira no contexto neoliberal. Para isso, parte de uma análise das crises cíclicas 

do capital e suas estratégias de superação até chegar aos rebatimentos da crise nas 

políticas públicas, destacando as privatizações como principal estratégia. Nessa 
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passagem da pesquisa o leitor será apresentado ao panorama atual da privatização 

da saúde, conceitos, modalidades de privatização e estratégias de enfrentamento. 

O quarto capítulo destina-se a analisar o processo de privatização da saúde 

no município de Mossoró-RN, trazendo a compreensão dos usuários dos serviços de 

média complexidade. Inicia com uma apresentação do município e organização dos 

serviços de saúde para apresentar os resultados da pesquisa de campo.  

 

 
Os caminhos e descaminhos da pesquisa 

 

Toda pesquisa deve seguir um caminho e adotar um conjunto de instrumentos 

e técnicas para que alcance seus objetivos. A aplicação do instrumental se dá em 

função de um método. De acordo com Cervo, Bervian e da Silva (2007) o método é 

a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir o re-

sultado planejado. Os objetos de estudos determinam os caminhos a serem traça-

dos.  

O caminho que considerávamos ser correto e que nos levaria aos resultados 

esperados revelou surpresas. O planejamento deve ser dinâmico, assim como a rea-

lidade investigada.  O percurso transcorrido desde o projeto inicial passou por desvi-

os, retornos e avanços que pretendemos reconstruir aqui.  

O projeto inicial objetivava analisar a compreensão de usuários e profissionais 

de saúde acerca do processo de privatização, utilizando como campo de pesquisa o 

Hospital Parteira Maria Correia, mais conhecido como Hospital da Mulher, inaugura-

do em 09 de março de 2012 sob a gestão de uma Organização Social de Interesse 

Público (Oscip).  

O hospital teve sua inauguração oficializada pelo governo do estado como 

uma instituição pública estatal, que na época era privada e com isso tornou-se alvo 

de denúncias no Ministério Público devido a uma série de irregularidades encontra-

das no processo de instalação. A Oscip Associação Marca para Promoção de Servi-

ços recebeu recursos do governo do estado antes mesmo de começar a funcionar e 

da assinatura o termo de parceria, segundo relatório apresentado pelo Conselho Es-

tadual de Saúde (CES). Posteriormente foi interditada pelo Ministério Público, após 

inúmeras denúncias. Hoje o hospital é gerido diretamente pelo governo do Rio 

Grande do Norte. 
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Mesmo considerando a importância deste estudo por se constituir numa ofen-

siva direta no contexto recente da privatização da saúde no município de Mossoró, 

optou-se por mudar o campo de pesquisa quando identificou-se, a partir de estudos 

teóricos, que a privatização no SUS em grande parte está concentrada nos serviços 

de média complexidade e alta complexidade.  Delimitou-se o estudo em unidades de 

média complexidade, considerando que o elevado volume de gastos onera bastante 

o SUS e que neste estão concentradas as principais modalidades de privatização. 

Após análise das possibilidades concretas de realização da pesquisa e das 

discussões durante as disciplinas de Metodologia Científica e Seminário de Disser-

tação, optamos por concentrar as atenções nos usuários dos serviços, compreen-

dendo que estes é que vivenciam mais de perto as dificuldades cotidianas do acesso 

e negligenciamento com a situação de saúde da população.  

Chegamos a considerar o Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado como 

campo de pesquisa único, um centro de especialidades pertencente à rede de servi-

ços de média complexidade, por compreendermos que há uma a utilização dos ser-

viços privados como prática recorrente na atenção especializada diante da insufici-

ência de serviços públicos. Reconsideramos a possibilidade de pesquisar no hospital 

até chegarmos a proposta atual, que é a de pesquisar não somente em um, mas nos 

dois centros de especialidades públicos municipais de Mossoró, o Centro Clínico 

Professor Vingt-un Rosado (PAM) e o Ambulatório Materno Infantil (AMI), para assim 

expandir o universo de sujeitos da pesquisa.  

A pesquisa contitui-se em estudo de natureza qualitativa uma vez que “se 

preocupa nas Ciências Sociais com um nível de realidade que não pode ser quantifi-

cável” (MINAYO, 1994, p. 21) e possibilita uma interpretação dos fatos tomando co-

mo pressuposto a singularidade do sujeito, compreendendo-o como um ser integran-

te de uma totalidade e ao mesmo tempo detentor de particularidades, o que privile-

gia este método no que concerne a estudos em que se abordam os sujeitos coleti-

vos.  

A construção da pesquisa funda-se em um movimento dialético no qual a 

apropriação do material teórico, do estudo bibliográfico e documental, se dá em con-

comitância com a análise da realidade concreta. De acordo com Netto (2009), para 

alcançar a inteira compreensão do método que Marx considera “cientificamente exa-

to”, deve-se distinguir os conceitos de abstração e abstrato. A abstração refere-se a 

capacidade intelectiva que permite extrair da sua contextualidade determinada (de 
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uma totalidade) um elemento, isolá-lo e examiná-lo, enquanto que a abstração, retira 

do elemento abstraído as suas determinações mais concretas, possibilitando a aná-

lise, até atingir “determinações as mais simples”. Neste nível, o elemento abstraído 

torna-se “abstrato” – precisamente o que não é a totalidade do que foi extraído: nela, 

ele se concretiza porquanto está saturado de “muitas determinações”. A realidade é 

concreta exatamente por isto, por ser “a síntese de muitas determinações”, a “unida-

de do diverso” que é própria de toda totalidade.  Isto é, um estudo que se faz por 

aproximações sucessivas do objeto. 

Os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa foram o estudo bibli-

ográfico, documental e de campo. A etapa do estudo bibliográfico aconteceu através 

de revisão da literatura produzida acerca da realidade da política de saúde brasileira 

com ênfase no recorte referente à discussão sobre a privatização da saúde pública a 

nível nacional e local, com vistas a compreender como se desenvolveu e a situação 

atual do processo da privatização na saúde brasileira, assim como contemplar as 

categorias centrais de análise, que são: política de saúde, neoliberalismo e privati-

zação. 

  A fase documental sucedeu através do estudo de Leis, Normas, Regulamen-

tos sobre a Seguridade Social e Saúde de abrangência nacional, estadual e munici-

pal, tais como: Constituição da República Federativa do Brasil/1988; Leis Comple-

mentares e Ordinárias da Saúde; Decretos e Emendas Constitucionais; Relatórios 

de gestão, planos, programas e projetos e Planilhas Orçamentárias. Essa fase do 

estudo visa responder a questionamentos sobre o modelo de gestão da saúde brasi-

leira e a realidade encontrada nos serviços de saúde. 

Na pesquisa de campo os dados foram obtidos por intermédio da realização 

de entrevistas semiestruturadas com os usuários dos serviços de média complexi-

dade do Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado, popularmente conhecido como 

Pam do Bom Jardim e do Ambulatório Materno Infantil (AMI).  Os sujeitos da pesqui-

sa foram escolhidos através de amostragem acidental, devido a rotatividade dos 

usuários e por compreender que esta “trata-se de uma amostragem formada por 

aqueles elementos que vão aparecendo [...]” (MARTINS, 2010, p. 49). Isto é, refere-

se a um método não probabilístico em que há uma escolha deliberada dos partici-

pantes. Neste sentido, foram entrevistados os usuários que aguardavam por atendi-

mento nos serviços no momento da pesquisa e que se disponibilizaram a participar. 
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Para a definição dos campos de pesquisa cada campo foi previamente visita-

do para observação do fluxo de usuários, assim como para a verificação de espaços 

adequados para a realização das entrevistas, reforçando o cuidado com os aspectos 

éticos da pesquisa. Após a visita exploratória foi protocolado junto à Divisão de Edu-

cação em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde o pedido de autorização para a 

realização da pesquisa, que só foi realizada após a assinatura da carta de anuência 

(ANEXO A). As assistentes sociais do PAM e do AMI, fizeram a ponte entre as pes-

quisadoras e demais funcionários da equipe. Nas duas instituições nos foram cedi-

dos consultórios reservados para a realização das entrevistas. Em ambas, suas 

equipes forneceram todas as condições objetivas necessárias para a realização do 

estudo. Esse apoio foi de extrema importância. Participaram das entrevistas 20 usu-

ários no período de 26 à 30 de outubro de 2015, sendo 12 no PAM e 08 no AMI. Das 

20 entrevistas realizadas, 2 foram descartadas devido ao áudio ter sido corrompido 

no momento em que foram transferidas do celular para o computador.  

Como instrumento de pesquisa optamos pela entrevista semiestruturada, por 

consistir em uma técnica de coleta de dados, sobre determinado assunto, que permi-

te um contato direto com os sujeitos pesquisados. O pesquisador visa apreender o 

que os sujeitos pensam, sabem, fazem, argumentam (SEVERINO, 2007). Mais que 

isso, o pesquisador tenta captar também a subjetividade dos sujeitos nas entrelinhas 

de suas respostas. O roteiro de perguntas foi elaborado previamente e como se trata 

de uma entrevista semiestruturada permitiu a articulação de novas perguntas perti-

nentes à temática em estudo no decorrer da entrevista.  

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas para análise dos 

dados realizando uma interlocução com a reflexão e produção textual acerca da rea-

lidade apreendida, que parte do abstrato ao concreto para então retornar ao abstrato 

em forma de síntese das múltiplas determinações que foram apreendidas através 

das aproximações sucessivas das situações concretas. 

As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas 

e científicas fundamentais. Desta forma todo procedimento de qualquer natureza 

envolvendo o ser humano, cuja aceitação não esteja ainda consagrada na literatura 

científica, será considerado como pesquisa e, portanto, deve obedecer às diretrizes 

da Resolução 466/2012 que incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, 

os quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficên-

cia e justiça, entre outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito 
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à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. Para garantir o res-

peito devido à dignidade humana os sujeitos desta pesquisa serão esclarecidos so-

bre seus objetivos e que após leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) tiveram suas entrevistas gravadas e posteriormente transcritas 

e analisadas.  

Com esse percurso metodológico procuramos caminhar na direção proposta 

nos objetivos dessa pesquisa, buscando responder às questões definidas e, dessa 

forma, contribuir para a discussão sobre a privatização da saúde brasileira, particula-

rizando a realidade de Mossoró-RN. 
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 2 A TRAJETÓRIA DA POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL 

 

 

 Para analisarmos a privatização da saúde pública brasileira, com seus limites 

e contradições, percorremos suas diferentes fases evidenciando os acontecimentos 

marcantes de cada período. Esse resgaste se faz necessário para que compreen-

damos que a privatização da saúde não é um processo datado na década de 1990, 

contemporâneo da contrarreforma do Estado brasileiro, mas sim um processo que 

se manifesta de diferentes formas ao longo da história dessa política, como veremos 

no decorrer do capítulo. 

 

 

2.1 DO BRASIL COLÔNIA À DÉCADA DE 1970: COMPREENDENDO AS ORIGENS 
DA PRIVATIZAÇÃO 
 

 

 A vinda da família real para o Brasil, em 1808, determinou inúmeras mudan-

ças na administração pública colonial, incluindo a área da saúde. A cidade do Rio de 

Janeiro, sede provisória do Império, tornou-se o centro das atenções (BERTOLLI 

FILHO, 2011). Desde suas primeiras ações já se observava que o foco das atenções 

não era saúde ou o bem estar da população, mas sim preparar a cidade do Rio de 

Janeiro para a vinda do império. 

 Para atender a nova e crescente demanda por serviços de saúde, observou-

se a necessidade da criação de centros de formação de médicos. Foram fundadas 

nesse período as primeiras escolas médicas, no Rio de Janeiro em 1813 e na Bahia 

em 1815.  

 Bertolli Filho (2011, p. 10), completa: 

 

 

A fragilidade das medidas sanitárias levava a população a lutar por conta 
própria contra as doenças e contra a morte. Em casos mais graves, os do-
entes ricos buscavam assistência médica na Europa ou nas clínicas particu-
lares que começavam a ser criadas na região serrana fluminense. Para os 
pobres, restavam sobretudo os curandeiros negros, que continuaram a ser 
os principais responsáveis pelo tratamento de quem tinha pouco dinheiro. 
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 Os atendimentos aos enfermos, desde  o início da colonização, eram realiza-

dos nas Santas Casas de Misericórdia, hospitais filantrópicos destinados a atender 

aos enfermos e moradores das cidades, constituindo-se no principal instrumento de 

ação social da Coroa portuguesa. A instituição teve origem católica, embora não 

estivesse diretamente subordinada à Igreja. Essa fase da história foi finalizada sem 

grandes avanços no plano da saúde pública. 

 Com o avanço do capitalismo, os trabalhadores, pela sua capacidade de pro-

dução e geração de riqueza, tornam-se o centro das atenções para a reorganização 

dos serviços de saúde. “Nesse contexto, a medicina assumiu o papel de guia do 

Estado para assuntos sanitários, comprometendo-se a garantir a melhoria da saúde 

individual e coletiva  e, por extensão, a defesa do projeto de modernização do país” 

(BERTOLLI FILHO, 2011, p. 12).  Desse modo observa-se que a organização dos 

serviços de saúde modifica-se para atender às demandas do capital. Era necessário 

cuidar dos trabalhadores para garantir a produção. 

Nesse período se disseminou no país um novo campo de conhecimento, ba-

seado no estudo da prevenção de doenças e combate às epidemias, à medida em 

que era superada a ideia de que cada doença teria uma causa era reforçada a con-

cepção de que as doenças poderiam ser causadas por múltiplos fatores. Desse mo-

do, as medidas de controle das doenças ampliaram sua atuação para o ambiente 

(físico, biológico e sociocultural). Surge nesse período uma área científica sob vari-

adas denominações: medicina pública, medicina sanitária, higiene ou saúde pública.  

Nesse contexto a higiene caracteriza-se por uma ligação com as ideologias liberais 

que afirmavam as responsabilidades individuais perante a saúde, portanto, intima-

mente ligada com o desenvolvimento do capitalismo e com a ideologia liberal 

(AROUCA, 1975). Esse campo foi complementado pelo estudo das doenças coleti-

vas, a epidemiologia.  Seu objetivo consistia em fiscalizar as condições sanitárias da 

população e assim evitar e proliferação de doenças assim como isolar as pessoas 

com doenças contagiosas. Essas ações, embora fossem mascaradas pelo discurso 

de oferecer à população melhores condições de saúde, na realidade, consistiam em 

estratégias para a expansão da produção. Observa-se a partir desse período uma 

efetiva intervenção do Estado na saúde, deixando de se concentrar apenas nos pe-

ríodos de surtos epidêmicos.  

 O estudo da intervenção estatal no âmbito da saúde pública leva-nos a per-

ceber que as práticas de saúde desenvolvidas, tanto no período colonial quanto no 
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período republicano, tinham como foco das ações não o bem estar da população, 

mas sim o interesse das classes dominantes. No período colonial o objetivo das 

ações era tornar o ambiente propício para a instalação do império, enquanto que no 

período republicano o objetivo era melhorar as condições sanitárias das áreas im-

portantes para o desenvolvimento da economia nacional, ficando a área rural sem 

assistência.   

 No âmbito coletivo da saúde as primeiras intervenções sanitárias na área ur-

bana foram realizadas no início do século XX nas cidades dos principais portos bra-

sileiros que ficavam no Rio de Janeiro e em Santos. A cidade do Rio de Janeiro, por 

ser o principal acesso ao país, foi o foco das intervenções. A capital passou por uma 

grande reforma urbanística e sanitária liderada por seu prefeito o engenheiro Perei-

ra Passos e pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Neste período foram realizados os pri-

meiros trabalhos de saneamento, que visavam controlar a propagação de doenças 

(BERTOLLI FILHO, 2011).  

 Após alguns anos, essas mediadas refletiam-se no desenvolvimento da cida-

de. O que se viu foi seu desenvolvimento estrutural e mudanças significativas no 

quadro epidêmico. O sucesso das medidas adotadas no Rio de Janeiro serviu como 

modelo de ação para outras grandes cidades brasileiras. Contudo, a crescente atu-

ação no âmbito da saúde foi vista com desconfiança e medo pela população. A re-

sistência da população em seguir as medidas sanitárias levou a saúde a tornar-se 

caso de polícia. O episódio mais conhecido foi a Revolta da Vacina, que consistiu 

na insurreição da população em relação ao seu idealizador, o sanitarista Oswaldo 

Cruz e seu ideal de vacinação obrigatória em massa, na campanha pela erradica-

ção da varíola. A revolta exigiu a reorganização das ações de saúde do Estado.  

 Na República Velha foram criadas algumas leis, que em contradição umas às 

outras, pouco garantiam ao trabalhador a assistência médica ou seguro-saúde, so-

bretudo aos trabalhadores sem vínculo empregatício. A esses trabalhadores restava 

buscar atendimento nos hospitais filantrópicos. Este foi um período em que predo-

minou a centralização política e o autoritarismo de um Estado hegemonizado pelos 

interesses dos latifundiários ou da burguesia agrária A revolta da vacina foi resulta-

do de medidas autoritárias, uma vez que a população não tinha direitos garantidos, 

tinha dificuldade de expressar sua vontade e o Estado em si estava sob o julgo pri-
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vado. O Convênio de Taubaté1 em 1906, por exemplo, mostra que as crises da bur-

guesia agrária eram assumidas pelo Estado, ou seja, privatizavam-se os lucros e 

socializavam-se as perdas. Compreendemos a privatização da saúde como o con-

trole do Estado pelo capital, para servir aos seus interesses, seja ele brasileiro ou 

estrangeiro, seja ele agrário, industrial ou financeiro.  

Na década de 1920 observam-se os primeiros passos da intervenção estatal 

na assistência à saúde no Brasil através da tentativa de expansão dos serviços de 

saúde. Neste período as muitas mobilizações dos trabalhadores resultaram em me-

didas que deram origem ao princípio da política previdenciária brasileira, tendo co-

mo marco a criação da Lei Elói Chaves, em 1923, que estabelecia os marcos regu-

latórios para as aposentadorias, pensões e assistência médica, numa tentativa de 

equiparação aos serviços já prestados na Europa desde o século anterior (BRAVO, 

2007).  A Lei foi responsável pela institucionalização das Caixas de Aposentadoria e 

Pensão (CAPs). Aciole (2006, p. 136), completa: 

 

 

Por intermédio das primeiras Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs), 
o Sistema Previdenciário no Brasil surge como uma organização coletiva 
em cada empresa ou fábrica; por iniciativa dos trabalhadores; voltada para 
a atenção às necessidades sociais modernas; e em um processo de indus-
trialização e assalariamento, em que se tornam presentes questões como 
as da assistência à doença e o amparo previdenciários aos operários. 
 
 
 

 Esse modelo de prestação de serviços médicos vai abarcar expressiva parce-

la dos trabalhadores urbanos brasileiros ao mesmo tempo em que adquire importân-

cia fundamental no contexto das relações entre as esferas pública e privada na saú-

de pelo papel de agente financiador da assistência médica e pelos desdobramentos 

posteriores que vão vinculá-la profundamente à saúde. O aparecimento das CAPs 

representará o elemento precussor das possibilidades de abertura de um mercado 

de trabalho assalariado para os médicos (ACIOLE, 2006). 

Dessa forma, percebe-se que a assistência médica previdenciária já surge no 

país sob forte influência do mercado e moldada sob a forma de seguro, no qual a 

                                                 
1 O Convênio de Taubaté foi firmado entre os então governadores dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro para proteger a produção de café brasileira, que se encontrava em momento de crise.  Previa a inter-
venção do Estado para beneficiar e proteger os produtores de café. Para isso fixava o valor mínimo para a com-
pra da produção excedente por parte do governo, que a exportação de tipos inferiores de café fosse desencora-
jada, que fosse melhorada a propaganda no exterior, que se estimulasse o consumo interno e restringisse a 
expansão das lavoura.  
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garantia do acesso aos serviços de saúde é feita com pagamento mediante descon-

to compulsório. Boschetti (2007) acrescenta ao afirmar que a proteção social no 

Brasil nasce fundando-se não somente em um, mas sim em dois modelos contraditó-

rios: o seguro de fundamentação bismarckiana com cobertura garantida somente 

aos trabalhadores formais (contribuintes da previdência social) e o de assistência 

fundado no modelo beveridgiano, de cobertura universal: 

 

 

A lógica do seguro, nascida na Alemanha Bismarckiana do fim do século 
XIX, assemelha-se aos seguros privados, pois as políticas orientadas por 
esse modelo cobrem principalmente (e, às vezes, exclusivamente) a classe 
trabalhadora, o acesso é condicionado à uma contribuição direta anterior e 
o montante das prestações é proporcional a contribuição efetuada. Quanto 
ao financiamento, os recursos são provenientes, fundamentalmente, da con-
tribuição direta de pessoas empregadas e empregadores, baseada na folha 
de salários. Quanto à gestão, teoricamente (e originalmente) deveria ser ge-
rido pelos contribuintes, ou seja, empregadores e pessoas empregadas. 
O chamado modelo assistencial, fundado na lógica beveridgiana e imple-
mentado inicialmente na Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial,ao con-
trário, preconiza que os direitos devem ser universais, destinados a todas as 
pessoas incondicionalmente ou submetidos a condições de recursos (testes 
de meios), mas garantindo mínimos sociais a todas as pessoas em condi-
ções de necessidade. O financiamento é proveniente, majoritariamente, (e, 
às vezes, exclusivamente) dos impostos fiscais e a gestão é pública estatal. 
Os princípios fundamentais são a unificação institucional e uniformização 
dos benefícios (BOSCHETTI, 2007, p. 92). 

 

 

 Em 1930 Getúlio Vargas assume a chefia de um governo transitório, o posto 

de ditador e a presidência de um governo republicano democraticamente eleito, em 

um contexto de crise econômica mundial (quebra das bolsas de 1929). Em resposta 

à crise, o governo provisório adotou medidas centralizadoras quem exigiam um con-

trole rígido da política e da economia. Merece destaque a política trabalhista adota-

da com o intuito de reprimir a organização da crescente massa de trabalhadores 

urbanos (ACIOLE, 2006). 

Na década de 1930 o país encontrava-se em processo de industrialização, 

onde se observou uma redefinição do papel do Estado, assim como o surgimento 

de políticas sociais, que aparecem como resposta da mobilização dos trabalhadores 

frente às questões sociais2 emergentes, referentes às necessidades sociais dos tra-

                                                 
2  Segundo Pereira (2003), a questão social é fruto da contradição das classes sociais, é produto e 
expressão da contradição fundamental entre capital e trabalho historicamente problematizada. Onde 
o processo de industrialização e urbanização foram desencadeadores do desmantelo sofrido pelas 
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balhadores, as quais somam-se as questões de saúde, que precisavam ser enfren-

tadas de forma efetiva. Isto é, necessitavam da intervenção do Estado a fim de que 

fossem contempladas sob a ótica política, de forma a beneficiar os sujeitos sociais, 

ou seja, os trabalhadores. A política de saúde da década de 1930 era de caráter 

nacional, organizada em dois subsetores: o da saúde pública e o da medicina previ-

denciária. O subsetor de saúde pública predominou até o início da década de 1960 

e voltava-se à oferecer à população condições sanitárias mínimas, focando a popu-

lação urbana e em menor escala a população rural. Enquanto que o subsetor da 

medicina previdenciária veio para sobrepor o de saúde pública a partir de 1966.  

A medicina previdenciária, que surgiu na década de 1930, com a criação dos 

Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), criadas para substituir as CAPs, pre-

tendia estender para um número maior de categorias de trabalhadores assalariados 

urbanos os seus benefícios como forma de “antecipar” as reivindicações dos traba-

lhadores e não proceder uma cobertura mais ampla. Diante disso, percebe-se que a 

previdência preocupou-se mais efetivamente com a acumulação de reservas finan-

ceiras do que com a ampla prestação de serviços (BRAVO, 2007). 

O sistema de saúde brasileiro, constituído ao longo do século XX, teve como 

característica marcante a dicotomia entre saúde pública e assistência médico-

hospitalar. De um lado, as campanhas sanitárias e, de outro, a filantropia, a medici-

na liberal, a medicina previdenciária e, posteriormente, as empresas médicas. Antes 

da década de 1930, os direitos sociais não eram reconhecidos no Brasil. A partir da 

Era Vargas, introduz-se o direito à assistência médica, restrita aos trabalhadores 

urbanos com carteira de trabalho assinada (PAIM, 2010).  E é exatamente nesse 

momento, na criação dos IAPs na década de 1930, que a privatização da saúde fin-

ca suas raízes, quando se inicia a compra dos serviços de saúde ao setor privado 

através da previdência social. Os Institutos tornar-se-ão um comprador de dimen-

sões consideráveis no mercado, praticamente único no volume de recursos e poder 

de compra que acumula. Aciole, completa: 

 

 

                                                                                                                                                         
relações sociais e econômicas pelo avanço das forças produtivas. A questão social surgiu em pleno 
processo de industrialização capitalista no século XIX. A partir do agravamento de problemas como a 
pobreza, o desemprego e a desigualdade social, os sujeitos passam a se tornar agentes de mudança 
e começam a reivindicar seus direitos e a lutar por algum tipo de proteção social e legal, visando me-
lhorias nas condições de vida miseráveis a que eram submetidos. 
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O Sistema Previdenciário permanecerá como comprador direto dos serviços 
de assistência hospitalar, somente modificando a gestão e a forma adminis-
trativa dos negócios, mas praticamente mantendo inalterada a natureza de-
pendente em face da estrutura privada hospitalar. Estabelece a prática da 
compra de serviços de terceiros, em vez de investir em serviços próprios; 
política que é acompanhada de legislação com expressos limites sobre a 
concessão de aposentadorias e pensões pagas pelos Institutos de Previ-
dência no período (2006, p. 144) 

 

 

 O efeito produzido pelo crescimento acelerado da massa de trabalhadores no 

mercado foi um dos determinantes para a diminuição dos gastos com a previdência, 

que se preocupava mais com o acúmulo de reservas do que com a prestação de 

serviços.   A partir dos anos de 1950 já observa-se uma estrutura de atendimento 

hospitalar de natureza privada, com fins lucrativos, que apontava na direção da or-

ganização das empresas médicas. O setor médico, orientado por interesses capita-

listas, pressionava o financiamento através do Estado, da produção privada, defen-

dendo claramente a privatização. Entretanto, apesar das pressões, a assistência 

médica previdenciária até 1964, era fornecida basicamente pelos serviços próprios 

dos Institutos (BRAVO, 2007). 

 Com a implementação da ditadura militar, a partir de 1964, a questão social 

adquiriu contornos mais evidentes. Viu-se instaurar no país um novo modelo de de-

senvolvimento econômico-social e político que agravou a problemática social já exis-

tente.  Bravo (2007, p. 93), completa: 

 

 

(...) o Estado utilizou para sua intervenção o binômio repressão-assistência, 
sendo a política assistencial ampliada, burocratizada e modernizada pela 
máquina estatal com a finalidade de aumentar o poder de regulação sobre a 
sociedade, suavizar as tensões sociais e conseguir legitimidade para o re-
gime, como também servir de mecanismo de acumulação do capital. 
 
 
 
 

De acordo com Aciole (2006), a intervenção dos governos militares no seguro 

social apresenta quatro características fundamentais. A primeira delas foi a exten-

são de cobertura que buscou abranger os trabalhadores urbanos e rurais em sua 

quase totalidade. Esta política de expansão expressou uma dupla finalidade: funcio-

nar como efeito apaziguador das tensões sociais e de outro conquistar a legitimação 

dos trabalhadores diante dos abusos do regime. A segunda característica refere-se 
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à priorização da prática médica assistencialista, individual e curativa, em detrimento 

das ações de cunho coletivo, preventivas ou de saúde pública, adotando um modelo 

financiador da atividade privada, preservando e até estimulando o desenvolvimento 

de uma verdadeira indústria de produção de serviços de saúde com recursos oriun-

dos dos fundos previdenciários dos trabalhadores. O estímulo as indústrias farma-

cêuticas e de equipamentos hospitalares constitui a terceira característica desse 

período. A quarta característica consiste na interferência estatal na Previdência So-

cial e, consequentemente, no mercado de produção e consumo dos serviços de sa-

úde com privilegiamento dos produtores privados. Este conjunto de características 

revelam a preponderância da medicina previdenciária sobre as ações de saúde pú-

blica como política social, assim como o marcante privilegiamento do privado em 

detrimento do público na prestação dos serviços de saúde.  

A unificação da Previdência Social, com a junção dos IAPs em 1966, aconte-

ceu tendo como características fundamentais:  o crescente papel interventivo do 

Estado na sociedade e a exclusão dos trabalhadores do jogo político, com sua ex-

clusão na gestão da previdência, ficando-lhes reservado apenas o papel de financi-

adores. A saúde pública teve um declínio e a medicina previdenciária cresceu, prin-

cipalmente após a reestruturação do setor, em 1966 (BRAVO, 2007). Observa-se 

nesse período que o Estado torna-se dependente da estrutura médico-hospitalar 

privada, uma vez que não existem investimentos em serviços próprios. 

 A atuação do poder público nessa área se dava através do Instituto Nacional 

de Previdência Social (INPS) que depois passou a ser denominado Instituto Nacio-

nal de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), autarquia do Ministério 

da Previdência e Assistência Social. O INPS foi o resultado da fusão dos IAPs de 

diferentes categorias profissionais organizadas, que posteriormente foi desdobrado 

em Instituto de Administração da Previdência Social (IAPAS), Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) e Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS). Este último, tinha a responsabilidade de prestar assistência à saú-

de de seus associados, o que justificava a construção de grandes unidades de aten-

dimento ambulatorial e hospitalar, como também da contratação de serviços priva-

dos nos grandes centros urbanos, onde estava a maioria dos seus beneficiários 

(SOUZA, 2002).  

Observa-se que o modelo de desenvolvimento adotado pelo país durante o 

período da ditadura concentrava renda, não distribuía benefícios sociais, e com isso, 
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prejudicava a saúde das pessoas. Assim como o sistema de saúde implantado, que 

era mal planejado e insuficiente, não atendendo às necessidades demandadas pela 

população com o privilegiamento do setor privado.  

A assistência médica curativa no Brasil, desde o século XIX, passando pela 

criação das CAPs, IAPs, INPS e INAMPS, é caracterizada pela compra de serviços 

privados. Tanto pelo pagamento direto do usuário ao médico como pelo pagamento 

indireto feito através das empresas, com a contratação de serviços próprios ou con-

veniados. Esta característica tem sido responsável, juntamente com a crescente es-

pecialização dos serviços médicos e aos interesses privados com fortes lobbies, por 

um crescimento desordenado dos gastos, sem reflexos na melhoria da assistência 

ou na qualidade de oferta de serviços para a população usuária. 

 

 

2.2 A REFORMA SANITÁRIA, O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E A CONQUISTA 
DA  SAÚDE COMO DIREITO 
 

 

A partir de 1979 o regime militar começar a apresentar seu esgotamento. A 

população começa a reclamar por eleições diretas. O movimento ganha amplitude 

em 1984 e fica conhecido como Campanha das Diretas ou Diretas já. A partir de 

1985 o país vivenciou um processo de redemocratização política, onde se superava 

o regime militar instaurado desde 1964. Esse período foi marcado pela efervescên-

cia dos movimentos sociais, dentre os quais se encontram os que pautaram a refor-

ma da saúde, contando então com a participação de novos atores sociais na discus-

são das condições de vida da população e de difusão de propostas de mudanças 

para o sistema de saúde do país. 

 Com as mudanças oriundas da abertura política, os moradores das periferias 

começaram a se mobilizar a fim de obter melhorias nos serviços de saúde. A saúde 

passou a contar com a participação efetiva desses novos sujeitos na discussão das 

condições de vida da população e das propostas governamentais apresentadas para 

resolver os impasses desse setor. Deixou de se tornar área de interesse apenas dos 

técnicos e profissionais da saúde, passando a assumir uma dimensão política.  No 

Brasil essa mudança foi mais perceptível após a promulgação da Constituição Fede-
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ral de 1988, onde foi constituído um novo cenário para as relações sociais com a 

distribuição de novos papéis para o governo e atores sociais. 

 Surgido nos anos de 1970, o Movimento Sanitário começou a denunciar os 

efeitos do modelo econômico sobre a saúde da população e a irracionalidade do sis-

tema vigente, como também a apresentar propostas construtivas, apresentando co-

mo alternativa um projeto de transformação do sistema de saúde. O movimento am-

pliou-se, incorporando parlamentares, lideranças políticas, sindicais e populares, 

promovendo debates e divulgando suas ideias. 

 Até a década de 1970, a saúde era vista como a ausência de doenças, como 

estado de bem estar físico, mental e social. Guiados pelo conceito da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que restringe-se a um conceito abstrato de saúde e não 

como resultante da forma de organização econômica e política excludente, que gera 

desigualdade social e consequentemente as possibilidades do adoecimento da po-

pulação, a assistência médica era apenas de cunho curativo, com predominância do 

atendimento médico individual e hospitalar. O trabalho era fragmentado, centrado 

apenas na figura do médico que via o homem somente no aspecto biológico, uma 

visão linear. A saúde não era direito de todos e a assistência médica era garantida 

somente para quem tivesse Carteira de Trabalho assinada e contribuísse para a 

previdência social.  

  O Movimento Sanitário começa a denunciar os efeitos do modelo econômico 

sobre a saúde da população e a irracionalidade do sistema vigente, como também a 

apresentar propostas construtivas, apresentando como alternativa um projeto de 

transformação do sistema de saúde vigente. O movimento ampliou-se, incorporando 

parlamentares, lideranças políticas, sindicais e populares, promovendo debates e 

divulgando suas ideias. 

 O projeto da Reforma Sanitária funda-se na perspectiva de reforma social, 

com a construção de um Estado democrático, para além de uma reforma setorial. 

Não bastava superar, entre outros, o intenso processo de privatização capitaneado 

pela medicina previdenciária, a dicotomia curativo-preventivo e o corporativismo na 

saúde, que caracterizava o modelo anterior. Aliado à reestruturação institucional e 

do processo de trabalho, a partir da redefinição do modelo assistencial, eram neces-

sárias mudanças no conteúdo e na forma de pensar e fazer saúde, que se expressa 

na ampliação do conceito de saúde, e avançar a consciência sanitária acerca dos 

problemas de saúde, suas causas e as lutas por sua transformação (MATTA, 2008). 
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 Em 1979, no I Simpósio Nacional de Política de Saúde, realizado pela Comis-

são Nacional de Saúde da Câmara dos Deputados, o movimento apresentou e dis-

cutiu publicamente, pela primeira vez, seu modelo de reorientação do Sistema de 

Saúde, tratava-se do SUS. Essa proposta pregava a universalização do direito à sa-

úde, um sistema de saúde racional, de natureza pública, descentralizado, integrando 

ações curativas e preventivas e democrático, com a participação popular.  

A proposta não teve espaço face à conjuntura política vigente na época. No 

entanto, devido à pressão exercida pela população, o governo foi pouco a pouco 

adotando muitas das suas ideias. Gradativamente passaram a surgir experiências 

de reorganização de serviços de saúde. 

 Na década de 1980, mais precisamente em 1982, o Governo adotou algumas 

medidas para reorientação da política de saúde. O próprio governo elaborou um pro-

jeto de reorientação global do sistema de saúde, a partir da implantação de uma re-

de de serviços básicos, o que denomina de PREV-SAÚDE (Programa Nacional de 

Serviços Básicos de Saúde), que devido a fortes pressões dos empresários da saú-

de, que controlavam politicamente o INAMPS e viam no PREV-SAÚDE riscos à 

crescente privatização da saúde previdenciária,  não saiu do papel. Tinha como base 

a extensão da cobertura em termos nacionais e universais de demanda e acena com 

a possibilidade de ocupar nichos até então explorados pela iniciativa privada (ACI-

OLE, 2006). 

 Em 1982, quando os gastos da Previdência Social com o INAMPS estavam 

exorbitantes, o governo passou a adotar medidas de reorientação da sua política de 

saúde, modificando a forma de pagamento do setor privado contratado, deixando de 

pagar por atos e sim por diagnósticos e celebrando convênios com os Estados e 

Municípios para maior utilização da capacidade das instituições públicas já monta-

das. Essas propostas foram expressas através das Autorizações de Internação Hos-

pitalar (AIH) e Ações Integradas de Saúde (AIS) . A implantação da AIH atingiu o fim 

proposto, já que diminuiu consideravelmente a despesa com internações hospitala-

res. Enquanto isso as AIS representaram a possibilidade de conhecimento mútuo 

entre as instituições e a possibilidade do planejamento de ações de forma integrada 

e articulada. Possibilitou também a criação de Comissões Interinstitucionais de Saú-

de (CIS) e Comissões Interinstitucionais Municipais de Saúde (CIMS), formas embri-

onárias dos atuais Conselhos de Saúde, assim como, posteriormente, a base para a 
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implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), que antece-

deu a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS).   

 A Reforma Sanitária Brasileira é a proposta para a democratização da saúde 

no país. Propõe o conceito ampliado de saúde, isto é, que a saúde seja compreen-

dida como resultado das condições de vida das pessoas, tais como acesso ao em-

prego, boas condições de habitação, à educação, saneamento, transporte, alimenta-

ção, cultura e lazer; além de acesso a um sistema de saúde eficiente (BRAVO, 

1996). 

 Esse projeto se contrapõe ao projeto saúde articulado ao mercado ou de rea-

tualização do modelo médico assistencial privatista, que pauta suas ações na Políti-

ca de Ajuste que tem como principais tendências a contenção dos gastos com racio-

nalização da oferta; a descentralização com isenção de responsabilidade do poder 

central e a focalização. Como estratégias da proposição privatista destaca-se a ên-

fase nas parcerias e responsabilização da sociedade, para assumir os custos da cri-

se, como também, a refilantropização, ou seja, a desprofissionalização com a utiliza-

ção de agentes comunitários e cuidadores para realizarem atividades profissionais 

(BRAVO e MATOS, 2002). 

 Com a Nova República, em 1985, o Movimento Sanitário se intensificou e 

proporcionou maior abertura para as discussões sobre o sistema de saúde. Em 1986 

foi realizada em Brasília a 8ª Conferência Nacional de Saúde, para discutir a nova 

proposta de estrutura e política de saúde para o país, tornando-se o divisor de águas 

no processo de construção do novo modelo de assistência à saúde brasileira. Con-

tou com a participação de cerca de cinco mil pessoas das mais variadas esferas da 

sociedade. O relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde foi apresentado à 

Assembleia Nacional Constituinte em 1987, resultando na criação do SUS.    

A partir da 8ª Conferência ocorreram várias mudanças, uma delas foi a ampli-

ação do conceito de saúde, aprovado no Relatório Final cujas recomendações cons-

tituíram o projeto de Reforma Sanitária Brasileira. Segundo o relatório: 

 

 

 Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de 
alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transpor-
te, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de 
saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social 
da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida 
(BRASIL, 1987, p. 04). 
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De acordo com o conceito complementado pela Constituição Federal de 1988, 

artigo 196: 

 

 

A saúde é direitos de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

 

  

A Constituição Federal de 1988 também previa a elaboração e aprovação de 

leis orgânicas com o objetivo de organizar o conjunto das ações da Seguridade So-

cial. A Lei Orgânica da Saúde - LOS representa o conjunto de duas leis editadas que 

visam dar efetividade ao que consta no texto constitucional no que se refere à políti-

ca da saúde. Esta lei engloba as leis 8.080 e 8.142, ambas de 1990 e contém limites 

e diretrizes a serem respeitados pela União, pelos Estados e Municípios no planeja-

mento de suas políticas de Saúde (DALLARI, 1998). 

O SUS foi definido como o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração 

direta ou indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (BRASIL, 1990). 

 A Saúde como instituída pela Constituição Federal de 1988, é parte integrante 

do sistema da Seguridade Social, sendo que esse sistema compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade para assegu-

rar os direitos relativos à Saúde, Previdência e à Assistência Social (BRASIL, 1988). 

 O SUS é um sistema formado por um pacto federativo entre os três níveis de 

governo – União, Estados e Municípios – e tem como características principais: 

 Universalidade: onde todos devem ter suas necessidades atendidas, inde-

pendente de contribuição para Previdência ou nível socioeconômico e de 

forma gratuita; 

 Equidade: assegura ações e serviços de todos os níveis de acordo com a 

complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem 

privilégios e sem barreiras;  

 Integralidade: o SUS deve atuar de forma a perceber a pessoa como um 

todo, como parte integrante da sociedade e não como um conjunto de par-

tes. Significa que as pessoas devem ser atendidas no conjunto de suas 
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necessidades, e aos serviços de saúde cabe oferecer todas as ações de 

forma integral; 

Com a implantação do SUS a saúde passa a ser um direito de todos, um de-

ver do Estado e responsabilidade de toda a sociedade, que começa a atuar na saú-

de como um agente que tem o direito e o dever de avaliar e propor diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes” (BRASIL, 1990). Para 

isso é necessário que a saúde não seja responsabilidade exclusiva do Estado, mas 

de todo o Governo e da sociedade.  

As Conferências de Saúde constituem-se em fóruns de debate, com repre-

sentação dos vários segmentos sociais, para avaliar e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, sendo eles municipal, 

estadual e nacional. Isto é, mais um dos mecanismos criados para efetivar o texto 

constitucional, contando para isso com o apoio da comunidade. Segundo Dallari 

(1998), as Conferências de Saúde representam o momento adequado para articular 

internamente às diversas competências sanitárias atribuídas a determinado nível de 

governo e externamente estas com as demais políticas que interessam à saúde, se-

ja na mesma esfera, seja com as demais, exclusivamente sanitárias ou não.  

 As Conferências de Saúde têm sua organização e normas de funcionamento 

definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. A Lei 8.142, de 

28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 

do Sistema Único de Saúde, determina que a Conferência Nacional de Saúde se 

reunirá a cada quatro anos.  

 Concomitante às conferências foram definidos e criados os conselhos de sa-

úde, ambos de caráter permanente e deliberativo como instancias privilegiadas de 

participação e deliberação acerca da política de saúde, com composição paritária de 

forma a possibilitar decisiva participação dos usuários. Devem atuar na formulação 

de estratégias e no controle da execução da política de Saúde, somando-se a isso 

seus aspectos econômicos e financeiros (DALLARI, 1998). 

 Para uma melhor programação e planejamento das ações e dos serviços de 

saúde, o SUS classifica o cuidado com a saúde em três níveis de atenção, sendo 

eles: atenção básica, média e alta complexidade. A atenção básica constitui-se na 

porta de entrada dos serviços de saúde. Trata-se de um conjunto de ações que en-

globa promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Desenvolve-se 
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por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a for-

ma de trabalho em equipe, dirigidas a populações em territórios delimitados (BRASIL, 

2004). É operacionalizada nas diferentes modalidades das unidades de saúde.  

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é parte da estratégia de estruturação 

definida pelo Ministério da Saúde para reorganização da atenção básica no País, 

com recursos financeiros específicos para o seu custeio. Cada equipe é composta 

por um conjunto de profissionais (médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde, podendo agora contar com profissional de saúde 

bucal) que se responsabiliza pela situação de saúde de determinada área, cuja po-

pulação deve ser de no mínimo 2.400 e no máximo 4.500 pessoas. Essa população 

deve ser cadastrada e acompanhada, tornando-se responsabilidade das equipes 

atendê-la, entendendo suas necessidades de saúde como resultado também das 

condições sociais, ambientais e econômicas em que vive (BRASIL, 2004). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005), a média complexida-

de ambulatorial é composta por ações e serviços que visam atender aos principais 

problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na 

prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utiliza-

ção de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Compõem os 

procedimentos de média complexidade: procedimentos especializados realizados 

por profissionais médicos, outros profissionais de nível superior e nível médio; cirur-

gias ambulatoriais especializadas; procedimentos traumato-ortopédico; ações espe-

cializadas em odontologia; patologia clínica; anatomopatologia e citopatologia; radi-

odiagnóstico; exames ultrassonográficos; diagnose; fisioterapia; terapias especiali-

zadas; próteses e órteses e anestesia.  

Enquanto que a alta complexidade se refere ao:  

 

 

Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnolo-
gia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualifi-
cados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção bási-
ca e de média complexidade). As principais áreas que compõem a alta 
complexidade do SUS, e que estão organizadas em “redes”, são: assistên-
cia ao paciente portador de doença renal crônica (por meio dos procedimen-
tos de diálise); assistência ao paciente oncológico; cirurgia cardiovascular; 
cirurgia vascular; cirurgia cardiovascular pediátrica; procedimentos da cardi-
ologia intervencionista; procedimentos endovasculares extracardíacos; labo-
ratório de eletrofisiologia; assistência em traumato-ortopedia; procedimentos 
de neurocirurgia; assistência em otologia; cirurgia de implante coclear; ci-
rurgia das vias aéreas superiores e da região cervical; cirurgia da calota 
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craniana, da face e do sistema estomatognático; procedimentos em fissuras 
lábio palatais; reabilitação protética e funcional das doenças da calota cra-
niana, da face e do sistema estomatognático; procedimentos para a avalia-
ção e tratamento dos transtornos respiratórios do sono; assistência aos pa-
cientes portadores de queimaduras; assistência aos pacientes portadores 
de obesidade (cirurgia bariátrica); cirurgia reprodutiva; genética clínica; te-
rapia nutricional; distrofia muscular progressiva; osteogênese imperfecta; fi-
brose cística e reprodução assistida. Os procedimentos da alta complexida-
de encontram-se relacionados na tabela do SUS, em sua maioria no Siste-
ma de Informação Hospitalar do SUS, e estão também no Sistema de In-
formações Ambulatorial em pequena quantidade, mas com impacto finan-
ceiro extremamente alto, como é o caso dos procedimentos de diálise, da 
quimioterapia, da radioterapia e da hemoterapia (BRASIL, 2005, p. 27).  

 

 

 A Lei 8.080, promulgada em 19 de setembro de 1990, estabelece os papéis 

de cada instância governamental nos planos de gestão, estrutura de financiamento e 

regras de transferência de recursos entre os diferentes níveis de governo, entendi-

dos como gestores do sistema em sua esfera de competência. Também estabelece, 

como atribuições do SUS, a definição e execução das ações de saúde do trabalha-

dor, assistência terapêutica, corporal e farmacêutica, e as vigilâncias sanitária e epi-

demiológica.  

 Ao mesmo tempo em que apresenta os princípios e diretrizes para as ações e 

serviços de saúde: universalidade de acesso, integralidade e igualdade na assistên-

cia, direito à informação, utilização da epidemiologia para estabelecer prioridades, 

alocação de recursos e orientação programática, participação da comunidade, des-

centralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo, 

enfatizando a descentralização para os municípios e a regionalização e hierarquiza-

ção da rede de serviços, integração das ações de saúde, meio ambiente e sanea-

mento básico, recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, 

Estados e Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da popula-

ção e organização dos serviços públicos. 

 Com isso, entende-se que a LOS visa nortear o trabalho dos diferentes níveis 

de governo em seus papéis de promotores da Saúde, assim como regular suas 

ações. A operacionalização desta legislação tem sido feita através de diversas porta-

rias do Ministério da Saúde, destacando-se as Normas Operacionais Básicas 

(NOBs) de 1991, 1992, 1993 e 1996, que fazem parte do conjunto de leis do SUS 

que regulamentam os processos de descentralização da gestão dos serviços de sa-

úde. Com as NOBs são definidos claramente os papéis dos níveis municipal, esta-
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dual e federal no âmbito do SUS, reafirmando a importância das comissões interges-

toras, além de estabelecer tetos financeiros para todas as esferas do governo.   

 Concordando com Aciole (2006), a análise das NOBs revela a disputa de inte-

resses públicos e privados. A NOB 01/91, editada no governo de Fernando Collor de 

Melo, um exemplo da reação conservadora de manutenção do projeto privatista de 

prestação de serviços, colocou, de forma indistinta, os serviços estatais ou privados, 

na mesma condição de prestadores e estabeleceu a ditadura da tabela de procedi-

mentos. Essa NOB foi criada sob chancela do INAMPS, revelando como são compli-

cados, cheios de avanços e retrocessos, os caminhos de uma mudança. Desde 

1990 vinculado ao Ministério da Saúde (que também contemplava um "Departamen-

to do SUS"), o INAMPS, instituto que com esta ou outras denominações foi o mante-

nedor de um modelo de saúde médico-assistencial hospitalar, continuava a manter o 

poder (e principalmente os recursos financeiros) para editar uma norma orientadora 

para o Sistema Nacional de Saúde. Não é casual, portanto, que tal Norma privilegi-

asse o financiamento, e mais especificamente da Assistência Hospitalar e Ambulato-

rial (SCATENA E TANAKA, 2001). Tal estratégia constitui-se em mais uma etapa do 

processo de desmantelo da máquina pública realizado pelo governo Collor. Nesse 

processo a saúde foi um dos setores mais atingidos pela série de medidas adminis-

trativas, portarias e práticas que distorceram a proposta original do SUS.  

 A NOB 01/92 (BRASIL, 1992) foi editada pela Secretaria Nacional de Assis-

tência à Saúde do Ministério da Saúde (SNAS/MS), instância à qual se encontrava 

subordinado o Departamento do SUS. Ela inova em relação à sua predecessora por 

alguns aspectos como: 

 

 

É produto de um consenso entre SNAS/MS, INAMPS, CONASS e CO-
NASEMS, cenários onde atuam distintos atores, representando interesses e 
expectativas diversos e não raro antagônicos;  
Inclui em seu texto uma introdução que destaca os elementos fundamentais 
da Constituição de 88 (Capítulo da Saúde) e das leis N° 8080 e 8142, res-
saltando o caráter processual da construção do SUS;  
Recupera, principalmente em sua Introdução e nos itens 1 (Planejamento), 
6 (Processo de Municipalização) e 8 (Disposições Gerais), elementos cons-
titutivos da descentralização (não entendida como desconcentração) tais 
como autonomia e democracia, e sua concorrência com a centralização, 
além de princípios norteadores como flexibilidade, gradualis-
mo/progressividade, transparência e controle social (SCATENA E TANAKA, 
2001, p. 61). 
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No entanto, no que se refere ao financiamento, praticamente mantém o que a 

NOB anterior regulamentava.  

Na NOB 01/93 os elementos que caracterizam a descentralização são: redis-

tribuição de poder (e não desconcentração); reorganização institucional envolvendo 

dimensões políticas, sociais e culturais, diálogos, negociação e pactuação (demo-

cracia); redefinição de papéis e estabelecimento de novas relações entre as três es-

feras de governo (descentralização concorrente com centralização e compatível com 

os princípios do federalismo); autonomia proporcional à capacidade de gestão. A 

NOB 01/93 é a primeira a definir o gerenciamento do processo de descentralização 

nos três níveis de governo, através da Comissão Intergestores Tripartite, das Comis-

sões Intergestores Bipartites e dos Conselhos Municipais, bem como as condições 

de gestão para municípios (Incipiente, Parcial e Semi Plena) e estados (Parcial e 

Semi Plena), que buscam exatamente contemplar os diferentes estágios em que se 

encontram estados e municípios, em relação à descentralização. Quanto ao financi-

amento, como não havia sido regulamentada a aplicação dos critérios previstos no 

art. 35 da lei N° 8080, mantém-se nessa NOB muito do que vigorava nas NOB ante-

riores. A grande diferença da NOB 01/93 para as anteriores, em relação ao financi-

amento, está no fato de a forma mais avançada de gestão – semi plena - permitir 

maior autonomia sobre o pagamento dos prestadores ambulatoriais e hospitalares, 

públicos e privados, o que torna possível aos municípios sob tal forma de gestão, 

ainda que com limitações, a utilização desses recursos de forma mais adequada às 

realidades e necessidade de distintos estados e municípios (SCATENA E TANAKA, 

2001). 

A NOB 01/96, editada pelo Ministro da Saúde, em 06/11/96, pretende dar con-

tinuidade ao processo de consolidação do SUS, colocando como finalidade primor-

dial "promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e 

do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes, 

com consequente redefinição das responsabilidades dos Estados, do DF e da união" 

(BRASIL, 1996). Assim como a NOB 01/93, esta norma incorpora os elementos 

constitutivos da descentralização, bem como a maioria de seus princípios. Repre-

senta uma descontinuidade do processo que vinha sendo construído até então, tanto 

ao propor apenas duas formas de gestão aos municípios (Plena da Atenção Básica 

e Plena do Sistema) como ao definir os mecanismos de transferência de recursos 
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financeiros e a remuneração por serviços produzidos. Para tal, essa NOB divide a 

assistência à saúde em três grandes "compartimentos": a) Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial, b) Vigilância Sanitária e c) Epidemiologia e Controle de Doenças, den-

tro dos quais foram definidos pisos, tetos, fatores de incentivo e índices de valoriza-

ção, que definem os valores a serem repassados, diretamente ou via fundo estadual, 

conforme a condição de gestão do município (SCATENA E TANAKA, 2001). 

 Em dezembro de 2000 foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde a cria-

ção da Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), cujos efeitos começam 

a serem sentidos somente no ano seguinte, com a aprovação da NOAS 01/2001. 

Nesta Norma se estabelecem as diretrizes para a organização do sistema nacional 

de saúde, com ênfase na prática da regionalização e perda na prática da municipali-

zação. Com isso, observa-se uma ampliação do poder normativo do Ministério da 

Saúde, concentrando a alta complexidade como responsabilidade do MS, a média 

complexidade ao Estado, delegando aos municípios a responsabilidade da gestão 

da tenção básica (ACIOLE, 2006).  Enquanto que na NOAS 01/2002 aprovada atra-

vés da portaria nº 373 de 27 de fevereiro de 2002, amplia as responsabilidades dos 

municípios na Atenção Básica, estabelece o processo de regionalização como estra-

tégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade, cria 

mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de 

Saúde e procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios 

(BRASIL, 2002).  

 Concordando com Mendes (2001), a análise das NOAS 2001/2002 revela o 

esforço de tentar compensar a NOB 1996, por isso é hora de se buscar o ponto de 

equilíbrio, superando a municipalização autônoma, e buscar consolidar a microrregi-

onalização cooperativa. 

 Em 2006, através da portaria nº 399, é criado o Pacto pela Saúde, que se re-

fere a um conjunto de reformas institucionais do SUS, pactuado entre as três esferas 

de gestão - União, Estados e Municípios e estabelece metas e compromissos para 

cada ente da federação. Surge no cenário brasileiro após inúmeras tentativas de 

operacionalização do SUS em busca da consolidação da equidade social. Entre as 

prioridades do pacto estão a redução da mortalidade infantil e materna, o controle 

das doenças emergentes e endemias e a redução da mortalidade por câncer de colo 

de útero e da mama, entre outras. O Pacto pela Saúde implica no exercício simultâ-

neo de definição de prioridades (empresas em objetivos e metas no Termo de Com-
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promisso de Gestão e detalhadas no documento Diretrizes Operacionais do Pacto 

pela Saúde 2006 articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, 

Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS (BRASIL, 2006). 

 O Pacto pela saúde “constitui, atualmente, a mais nova estratégia para a raci-

onalização das ações e serviços em saúde no Brasil” (FADEL, et. al., 2009, p. 454).  

 

FIGURA 1: Pacto da saúde: uma estratégia para viabilizar a equidade em saúde no 

Brasil. 

 

FONTE: FADEL, et. al., 2009, p. 450 

 

 

 O Pacto pela vida consiste no “compromisso entre os gestores do SUS em 

torno de prioridades, estabelecidas através de metas nacionais, estaduais ou muni-

cipais, que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira” 

(BRASIL, 2006, p. 1).    

 São seis as prioridades pactuadas:  1) A saúde do idoso; 2) O controle de 

câncer de colo de útero e de mama; 3) A redução da mortalidade infantil e materna; 

4) O fortalecimento de capacitação de respostas às doenças emergentes e endemi-

as com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; 5) A pro-

moção da saúde; 6) Fortalecimento da atenção básica (BRASIL, 2006, p. 1).    

 O Pacto em Defesa do SUS representa “o compromisso entre os gestores do 

SUS com o desenvolvimento e a articulação de ações que visem qualificar e assegu-

rar o SUS como política pública” (BRASIL, 2006, p. 1).  Desse modo, O Pacto em 
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Defesa do SUS deve se firmar através de iniciativas que busquem: a repolitização 

da saúde, com a retomada das discussões sobre os desafios atuais e futuros do 

SUS, as novas modalidades de gestão, a ampliação e o fortalecimento das relações 

com os movimentos sociais em prol da saúde e da cidadania, o controle social e 

ainda a transparência de seu processo de fiscalização (FADEL, et. al., 2009, p. 451). 

 O Pacto de gestão “estabelece Diretrizes para a gestão do sistema nos as-

pectos da Descentralização; Regionalização; Financiamento; Planejamento; Pro-

gramação Pactuada e Integrada – PPI; Regulação; Participação Social e Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde” (BRASIL, 2006, p. 1).   Desse modo, esse pacto 

ratifica os anseios do movimento sanitário no que se refere a luta pela equidade so-

cial na saúde, uma vez que é uma alternativa real de avanços nas ações e serviços 

de saúde no Brasil (FADEL, et. al., 2009). 

 O pacto pela saúde constitui, atualmente, a mais nova estratégia para a raci-

onalização das ações e serviços em saúde no Brasil, uma vez que norteia suas con-

dutas fundando-se no princípio da equidade social. 

  

 

2.3 O DESMONTE DA POLÍTICA DE SAÚDE NAS DÉCADAS DE 1990 E 2000 
 

   

Em seu processo de materialização, o SUS passou por avanços e retroces-

sos, diferindo gradualmente do modelo proposto pela Reforma Sanitária.  Para a 

compreensão deste processo é necessário discutir as contradições que permearam 

a implementação desse sistema.   

A década de 1990 foi marcada pelo desmonte do aparelho estatal através da 

contrarreforma orientada pelo projeto neoliberal. Nesse contexto, a seguridade social 

brasileira passou a engendrar uma série “ajustes” para adaptação à lógica do capi-

tal. Na saúde presenciou-se um processo crescente de privatizações e desrespon-

sabilização do Estado, que buscava a todo custo reduzir os gastos sociais. 

O SUS, recém-criado, sofre seus primeiros impactos. Durante os governos de 

Collor de Melo e Itamar Franco introduziu-se o ajuste estrutural do Estado, de acor-

do com os preceitos neoliberais. No que tange à política de saúde, este processo se 

dá pela inviabilização ou criação de obstáculos para a efetivação do SUS constituci-

onal (SOARES, 2013). Os direitos sociais duramente conquistados com a Constitui-
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ção Federal de 1988 são agora reduzidos ou negados, sendo a privatização uma 

das estratégias adotadas. 

A eleição de Fernando Collor foi a primeira eleição direta após o processo de 

redemocratização. Este governo caracterizou-se pelo conjunto de medidas funda-

mentadas pelo liberalismo econômico com o acentuado desmonte das políticas so-

ciais, atuando na defesa de uma reforma econômica e de ajuste fiscal. Insatisfeitos 

com a gestão de Collor, forças políticas, sociais e parlamentares, conseguiram afas-

tá-lo do poder, através de um processo de impeachment, como também desbaratar 

o esquema corrupto então instalado. Sendo o governo assumido pelo vice presiden-

te Itamar Franco que deu prosseguimento às medidas neoliberais recompondo o 

bloco conservador que possibilitou a vitória de Fernando Henrique Cardoso nas elei-

ções de 1994 e a derrota do Projeto Democrático e Popular. 

É no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que a contrarre-

forma realiza-se de maneira mais ofensiva e estruturada. O projeto de Reforma Ad-

ministrativa Gerencial do Estado, colocou em evidência as iniciativas de privatização 

e terceirização das políticas sociais, com a regulamentação das Organizações Soci-

ais (OS) e das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que 

teve seu crescimento estimulado, principalmente, com a experiência de sua implan-

tação no estado de São Paulo. Seguindo as orientações dos organismos financeiros 

internacionais, particularmente do Banco Mundial, o SUS investiu na atenção básica, 

priorizando os programas Saúde da Família (PSF) e Agentes Comunitários de Saú-

de (PACS), como uma cesta mínima para as populações excluídas do mercado, ca-

racterísticas do Estado mínimo proposto pelo modelo neoliberal. Ao Estado, caberia 

a função de regular o mercado (SOUSA, 2013). 

 O debate sobre a reforma do Estado, na década de 1990, foi liderado pelo 

professor Luís Carlos Bresser-Pereira, então Ministro de Reforma do Estado. Seus 

argumentos e propostas estão resumidos no Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

de Estado (PDRAE) 1995. O PDRAE tinha como proposta inaugurar a chamada 

“administração gerencial” do Estado brasileiro, partindo da premissa de que a crise 

latino-americana era uma crise do Estado (COSTA, 2008).  

 Ainda de acordo com Costa (2008) o plano tinha como pilares: 

 O ajustamento fiscal duradouro;  
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 Reformas econômicas orientadas para o mercado que, acompanhadas de 

uma política industrial e tecnológica, garantissem a concorrência interna e cri-

assem condições para o enfrentamento da competição internacional;  

 A reforma da previdência social; 

  A inovação dos instrumentos de política social, proporcionando maior abran-

gência e promovendo melhor qualidade para os serviços sociais;  

 A reforma do aparelho de Estado, com vistas a aumentar sua “governança”, 

ou seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente políticas públicas. 

Nessa perspectiva, o Estado assume uma retração diante do seu papel de 

executor ou prestador direto de serviços reduzindo sua atuação ao papel de regula-

dor e provedor destes. 

De acordo com Costa (2008), o modelo conceitual da Reforma do Aparelho 

de Estado está apoiado em três dimensões: formas de propriedade, tipos de admi-

nistração pública e níveis de atuação do Estado. Bresser considera que a adminis-

tração gerencial é mais adequada às agências autônomas, como as organizações 

não-governamentais e empresas privadas, induzindo a redução da participação do 

Estado na gestão dos serviços sociais.  As relações entre essas dimensões estabe-

lecem o quadro referencial e a estratégia da reforma.  

 

 
Tradicionalmente, o senso comum e a ciência do direito distinguem dois ti-
pos de propriedade — a pública e a privada, sendo pública toda aquela que 
está no domínio do Estado, e privada, por exclusão, todas as demais, que 
ordinariamente se diz estarem na esfera do mercado. O modelo propõe que 
a propriedade pública possa ser classificada em dois tipos: a propriedade 
pública estatal e a propriedade pública não-estatal. A propriedade estatal 
seria aquela tradicionalmente designada como propriedade pública, ou seja, 
o conjunto de bens sob controle estatal. Já a propriedade pública não-
estatal compreenderia todos aqueles bens que, embora não sejam proprie-
dade do Estado, servem ao interesse público. Está nessa categoria o patri-
mônio de todas as instituições sem fins lucrativos dedicadas a prestar servi-
ços à comunidade, como as fundações, as associações sem fins lucrativos, 
as sociedades civis de interesse público, as beneficências. Na hipótese de 
extinção, o patrimônio delas reverte ao Estado (COSTA, 2008, p. 864-865). 
 

 

 

Ainda de acordo com Costa (2008), a reforma, tal como preconizada no Plano Di-

retor, pode ser interpretada a partir de cinco diretrizes principais:  

 Institucionalização, considera que a reforma só pode ser concretizada com a 

alteração da base legal, a partir da reforma da própria Constituição; 
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 Racionalização, que busca aumentar a eficiência, por meio de cortes de gas-

tos, sem perda de “produção”, fazendo a mesma quantidade de bens ou ser-

viços (ou até mesmo mais) com o mesmo volume de recursos; 

  Flexibilização, que pretende oferecer maior autonomia aos gestores públicos 

na administração dos recursos humanos, materiais e financeiros colocados à 

sua disposição, estabelecendo o controle e cobrança a posteriori dos resulta-

dos; 

  Publicização, que constitui uma variedade de flexibilização baseada na trans-

ferência para organizações públicas não-estatais de atividades não exclusivas 

do Estado (devolution), sobretudo nas áreas de saúde, educação, cultura, ci-

ência e tecnologia e meio ambiente;  

 Desestatização, que compreende a privatização, a terceirização e a desregu-

lamentação. 

Antes da Constituição Federal de 1988, o financiamento da saúde era garan-

tido através de recursos do Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS). A 

partir da garantia constitucional do tripé da Seguridade Social, a base de financia-

mento foi ampliada, ficando estabelecido que deveriam ser destinados recursos dos 

orçamentos da União, estados e municípios, contribuições de empregadores e traba-

lhadores, faturamento e lucro, além das receitas de concursos e prognósticos, dos 

quais, 30% deveriam ser destinados para a saúde, percentual que nunca foi cumpri-

do. Não dento sido definida a participação de receitas provenientes da União, esta-

dos e municípios (MARQUES e MENDES, 2009). 

 Em 1993, 15,5% dos recursos provenientes da previdência social deveriam 

ter sido repassados para a saúde, mas não foram repassados por alegação de falta 

de recursos. A partir de então, o Ministério da Saúde passou a solicitar empréstimos 

do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Foi criado o Imposto Provisório sobre a 

Movimentação Financeira (IPMF), mas não vinculava a destinação de recursos. Com 

o impasse da falta de recursos para a saúde, houve tentativas de destinação de re-

cursos desse imposto para a saúde. E como não ocorreu nenhuma definição, esse 

imposto foi extinto em 1994, mediante alegação de inconstitucionalidade (SOUSA, 

2013). 

Quando o MS deixou de receber os recursos previstos no orçamento da Uni-

ão, de origem nas contribuições de empregados e empregadores, os deputados 

Eduardo Jorge e Waldir Pires elaboraram a Proposta de Emenda Constitucional 169 
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(PEC 169) que vinculava recursos para a saúde. Depois dessa iniciativa, várias ou-

tras propostas de vinculação foram elaboradas e discutidas no Congresso Nacional, 

mas somente em 2000 foi aprovada a Emenda Constitucional 29 (EC 29), criada 

com o objetivo corrigir os problemas de financiamento do SUS na década de 1990. 

De acordo com a EC 29, a União deveria alocar, para o primeiro ano, pelo menos 

5% a mais do que foi empenhado no orçamento do período anterior, e, para os anos 

seguintes, o valor arrecadado no ano anterior corrigido pela variação do PIB nomi-

nal. Para os estados e municípios, a EC 29 definia a alocação de pelo menos 7% de 

suas receitas de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, para o 

primeiro ano, sendo que o percentual deveria aumentar anualmente até atingir, em 

2004, no mínimo, 2% para os estados e 15% para os municípios (MARQUES e 

MENDES, 2009).  

 Com a implantação do Plano Real, em 1994, foi criado pelo governo uma fer-

ramenta para a desvinculação entre receitas e despesas, permitindo a contenção de 

20% do total de impostos e contribuições federais para o Fundo Social de Emergên-

cia (FSE), que posteriormente passou a ser o Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) e, 

mais adiante, Desvinculação de Receitas da União (DRU) (SOUSA, 2013). 

 No entanto, diante das crescentes dificuldades para o financiamento da saúde 

pública brasileira, retomou-se a discussão sobre a criação de um imposto voltado 

para o financiamento da saúde. Foi então retomada a Contribuição Provisória sobre 

Movimentação Financeira (CPMF), aprovada pelo Congresso Nacional em 1995. 

Essa medida não significou ampliação de recursos, uma vez que houve a redução 

de outras fontes que antes eram destinadas ao Ministério da Saúde.  

Com a eleição do presidente Lula em 2002, ao contrário das expectativas de 

reversão do processo de privatização e de transformação do modelo assistencial, 

assistimos a uma edição de novas políticas de apoio e/ou tratamento fiscal diferen-

ciado para os produtores privados de saúde.  O que se viu foi a continuação da con-

trarreforma neoliberal iniciada em governos anteriores. O esforço em acumular um 

superávit primário superior ao valor acertado com o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) materializa-se em constantes tentativas de reduzir a disponibilidade de recur-

sos para o orçamento da saúde pública.  

Bravo (2007, p. 4) completa: 
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Com relação à saúde, havia expectativa que o governo Lula fortalecesse o 
projeto de reforma sanitária construído nos anos 1980 e que foi questionado 
na década de 1990, havendo, no período, a consolidação do projeto de sa-
úde articulado ao mercado ou privatista, explicitado no item anterior.  

 

 

Apesar de explicitar como desafio a incorporação da agenda ético- política da 

reforma sanitária, pelas suas ações manteve a polarização entre os dois projetos. 

Em algumas proposições procura fortalecer o primeiro projeto e, em outras, mantém 

o segundo projeto, quando as ações enfatizam a focalização e o desfinanciamento. 

O financiamento do SUS vivenciou alguns problemas tais como a proposta de des-

vinculação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) da 

receita do setor saúde, utilização sistemática dos recursos do orçamento da Seguri-

dade Social para garantir o superávit primário das contas públicas e a decisão do 

então Presidente da República, orientado pelos Ministros do Planejamento e da Fa-

zenda de ampliar o conteúdo das “ações de serviços de saúde” incluindo gastos com 

saneamento e segurança alimentar o que ocasionou a redução de 5 bilhões dos re-

cursos destinados ao SUS (BRAVO, 2007).  

Ao final do primeiro ano de mandato, 2003, o Governo Federal encaminhou 

documento referente a um novo acordo firmado com o FMI, comunicando sua inten-

ção em preparar um estudo sobre as implicações das vinculações constitucionais 

das despesas sociais – saúde e educação – sobre as receitas dos orçamentos da 

União, dos estados ou dos municípios. Com essa medida, a intenção do governo era 

tirar do Ministério da Saúde a obrigação de gastar, em relação ao ano anterior, valor 

igual acrescido da variação nominal do PIB; dos estados, 12% de sua receita de im-

postos, compreendidas as transferências constitucionais; e, dos municípios, 15%, tal 

como define a EC 29. Uma segunda investida do governo Lula contra a saúde públi-

ca manifestou-se no descumprimento da Proposta Orçamentária 2004 do MS. Em 

31 de julho de 2003, a Saúde foi surpreendida com o veto presidencial ao parágrafo 

2, do artigo 59 da Lei das Diretrizes Orçamentária (LDO) 2004. Por meio deste ato, 

seriam consideradas como ações e serviços públicos de saúde as despesas realiza-

das com Encargos Previdenciários da União (EPU) e com o serviço da dívida, bem 

como a dotação dos recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 

(MARQUES e MENDES, 2009). Com isso, percebemos as estratégias adotadas pelo 

governo para burlar a EC 29 e assim abrir precedentes para estados e municípios 

adotarem a mesma postura, a de não garantir um orçamento mínimo para a saúde.  
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Sousa (2013, p. 76), sintetiza:  

 

As propostas do governo Lula seguiram as orientações neoliberais que vi-
nham sendo implantadas em governos anteriores. No seu primeiro manda-
to, encaminhou reformas estruturais iniciadas no governo FHC, e no segun-
do mandato, deu continuidade às políticas sociais focalizadas e compensa-
tórias, limitando cada vez mais o gasto público destinado à Seguridade So-
cial, priorizando novamente a política macroeconômica. No sistema de saú-
de, isso se reverteu em uma maior abertura à expansão do setor privado, 
que se beneficiou de várias formas: na oferta/venda de serviços ao SUS; 
assegurando e ampliando a saúde suplementar; na manutenção de meca-
nismos de renúncia fiscal e na inserção das novas modalidades de gestão 
(terceirizações, fundações e Organizações Sociais). 

 

 

 

 De acordo com Bravo (2007), o segundo mandato de Lula já não apresentava 

compromisso com a reforma sanitária, não enfrentava as questões centrais e a con-

cepção de Seguridade Social, a política de recursos humanos, gestão do trabalho, 

educação em saúde e saúde do trabalhador. Apresentava proposições regressivas, 

como a criação das Fundações Estatais de Direito Privado (FEDP) e da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), projetos de cunho privatista. Com 

estas medidas deu continuidade à lógica de valorização do capital financeiro, em 

detrimento das políticas sociais, subfinanciando a saúde, ampliando a desigualdade 

e não permitindo a concretização da universalidade.  

No governo de Dilma Rousseff o desmonte da saúde pública avança. Seu 

primeiro mandato iniciou-se em janeiro de 2011, tendo sido reeleita em 2014 para 

governar de 2015 à 2019. Em sua campanha para o primeiro mandato foram muitas 

as promessas para a área da saúde: construção de 500 Unidades de Pronto Aten-

dimento (UPAs) 24 horas, construção de cerca de 8.600 unidades básicas de saúde 

em todo o país, a valorização das práticas preventivas, ampliação do Programa Sa-

úde da Família assim como das Farmácias Populares, fim das filas para exames e 

atendimentos e a melhoria na gestão dos recursos. No entanto, pouco dessas pro-

messas foram concretizadas. E mais, o governo derrubou no Senado a obrigação da 

União de aplicar 10% das receitas na saúde, mantendo a regra anterior de aplicar o 

empenhado no ano anterior mais a variação do PIB. Com isso, a União deixou de 

investir, em 2012, cerca de R$ 36 bilhões no setor. Além disso, a presidenta Dilma 

sancionou a regulamentação da Emenda 29 em 13 de janeiro de 2012 através da 

Lei Complementar nº 141. A emenda necessitava desta regulamentação para que o 
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repasse dos recursos do SUS entre os entes federativos ocorresse sem distorções.  

De acordo com o Art. 2o da Lei Complementar nº 141 “considerar-se-ão como des-

pesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas voltadas para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios 

estatuídos no art. 7o da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990 [...]” (BRASIL, 

2012). O texto define também o que deve ser considerado gasto em saúde e fixa os 

percentuais mínimos de investimento na área pela União, Estados e Municípios: 

 

 

Art. 3o Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Fede-
ral, do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2o desta 
Lei Complementar, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mí-
nimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e servi-
ços públicos de saúde as referentes a:  
I - vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária;  
II - atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexida-
de, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricio-
nais;  
III - capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);  
IV - desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade pro-
movidos por instituições do SUS;  
V - produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços 
de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, 
medicamentos e equipamentos médico-odontológicos;  
VI - saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde 
que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financia-
dor da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações 
previstas nesta Lei Complementar;  
VII - saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de 
comunidades remanescentes de quilombos;  
VIII - manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de do-
enças;  
IX - investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de 
recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públi-
cos de saúde;  
X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações 
de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;  
XI - ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do 
SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde; 
e  
XII - gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestado-
ras de serviços públicos de saúde.  

 

 

Seu segundo mandato está sendo marcado por uma profunda crise financei-

ra.   O ajuste fiscal de seu governo foi responsável pelo corte de quase 12 bilhões da 

saúde. O orçamento aprovado pelo congresso para 2015 previu um valor inferior em 

11,77 bilhões (de R$ 103,27 bilhões para R$ 91,5 bilhões, 11,3%) para a saúde do 
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que o previsto anteriormente. Apesar da saúde sofrer o segundo maior corte de gas-

tos, ficando abaixo apenas do Ministério das Cidades, que perdeu R$ 17,23 bilhões 

(de R$ 31,74 bilhões para R$ 14,51 bilhões, 54%), o governo minimiza o caso ale-

gando que o limite autorizado para a saúde para este ano ainda ficou R$ 3 bilhões 

acima do valor mínimo constitucional, ficando assegurados os recursos para o SUS, 

o Mais Médicos e a Farmácia Popular. Ao todo o governo federal já cortou R$ 69,9 

bilhões em gastos no orçamento de 2015 (REVOLTA BRASIL, 2015).   
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3 A SAÚDE PÚBLICA EM TEMPOS DE NEOLIBERALISMO 

 

 

A crise do capital impactou na ordem de acumulação em nível mundial redefi-

nindo, entre as décadas de 1980/1990, um novo ordenamento no campo político, 

econômico, social e cultural, refletido em mudanças em todas as esferas da vida so-

cial. Compreender esse processo requer um entendimento sobre as transformações 

ocorridas na conjuntura mundial, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 

1970, que redirecionaram o capitalismo a partir de uma estratégia de recuperação 

da crise do padrão de produção e acumulação.  

Trata-se de uma estratégia de recuperação de uma grave crise que culminou 

em um processo de reestruturação de produção, de retomada das taxas de lucro, 

conduzindo a ascensão do capitalismo entre as décadas de 1930/1970 e que vai 

rebater de forma contundente nas políticas sociais. Diante disso, esse capítulo se 

destina ao conhecimento da realidade da política de saúde brasileira no contexto 

neoliberal. Para isso, parte de uma análise da crise do capital e a adoção da cultura 

neoliberal, tomando como ponto de partida a crise mundial para a análise da situa-

ção local.  

 

 

3.1 A CONTRARREFORMA DO ESTADO E O PROJETO NEOLIBERAL 
 

 

Até atingir a atual configuração monopolista ou financeira o modo de produ-

ção capitalista passou por diferentes fases ao longo da história. Num primeiro mo-

mento vivenciou-se um capitalismo comercial, fase que vai do século XV até XVIII, 

período de expressiva expansão comercial, fruto das grandes navegações, tendo à 

frente Portugal e Espanha. A economia nesse período funcionava sob a intervenção 

governamental. 

A partir da metade do séc. XVIII até segunda metade do séc. XX o capitalismo 

vivenciou sua fase industrial.  Diferentemente do período anterior a fonte de riqueza 

passa a ser a produção de mercadorias. É nesse momento da história que o traba-

lho assalariado torna-se generalizado, os trabalhadores passam a vender sua força 

de trabalho recebendo por isso um salário como forma de pagamento. A Revolução 
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Industrial teve importante papel para o desenvolvimento da indústria. Nesse período 

o país com maior destaque foi a Inglaterra. Já a fase monopolista e financeira, inicia-

se no século XX e continua em funcionamento até os dias atuais. Objetivando o lu-

cro e acúmulo de riquezas, tem como características principais a automação e verti-

calização da produção, fusão entre grandes empresas e a exploração da taxa de 

mais valia.  

O modo de produção capitalista desenvolve-se ciclicamente, passando por 

períodos de expansão e prosperidade, seguidos de uma fase de superprodução de-

sembocando num período de crise e depressão. A partir da crise, o capitalismo se 

renova (MANDEL, 1982).  De acordo com Mészáros (2011) o capitalismo vivencia 

crises fundamentalmente estrutural. São maneiras de progredir para além de suas 

barreiras imediatas e, desse modo, estender sua esfera de operação e dominação. 

Ao longo da história é possível perceber uma série estratégias do Estado para supe-

ração destas crises cíclicas. 

 Desde a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) até o início da Segunda 

(1939-1945) o capital passou por um período de recessão econômica. Durante a 

crise de 1929 pôde-se observar as respostas ao crack da bolsa e seus desdobra-

mentos na década de 1930, seja na forma do New Deal Americano, seja no nazismo 

alemão, sendo que ambos apresentam uma característica em comum: o alargamen-

to das funções do Estado. O Estado participa desse salvamento ao assegurar os 

lucros monopolistas de várias maneiras, seja de forma indireta, através de financia-

mentos ao setor privado ou mesmo de forma direta, através de créditos, subvenções 

ou garantias de empréstimos (BEHRING, 2007).  

Nesse mesmo período o Estado adota a política keynesiana. Com o objetivo 

de aumentar o consumo, o Estado passa a investir em políticas sociais como forma 

de salário indireto, período que ficou conhecido como Welfare State ou Estado de 

bem-estar social, momento em que as políticas sociais assumem um caráter univer-

salizante e se expandem através de programas e serviços sociais que atingiam a 

educação, saúde, emprego, habitação, assistência social e serviços sociais pesso-

ais. 

É sob influência do pensamento de John Maynard Keynes (1883-1946) no 

que se refere à necessidade da intervenção do Estado na economia para reativar a 

produção, que se costuma falar de Estado keynesiano. Keynes defendia uma mu-

dança da relação do Estado como o sistema de produção, rompendo assim com os 
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princípios liberais. Ao keynesianismo articulou-se o regime de produção fordista, ca-

racterizado pela produção em massa para o consumo em massa e pelos acordos 

coletivos com os trabalhadores do setor monopolista em torno dos ganhos de produ-

tividade do trabalho (BEHRING e BOSCHETTI, 2011).  Da articulação desses dois 

processos surge o regime de acumulação fordista-keynesiano, assim cunhado por 

Harvey (2007). Nesse sentido, Behring e Boschetti (2011, p. 88) completam:  

 

 

(...) o keynesianismo e o fordismo, associados, constituem os pilares do processo de 
acumulação acelerada de capital no pós-45, com forte expansão da demanda efeti-
va, altas taxas de lucros, elevação do padrão de vida das massas no capitalismo 
central, e um alto grau de internacionalização do capital, sob o comando da econo-
mia norte-americana (...) 

 

 

O mercado de produção em massa exigia um consumo em massa. Isto é, se 

o fundamento seria produzir cada vez mais, seria necessário vender cada vez mais. 

Com a finalidade de promover o desenvolvimento industrial/comercial, para além da 

função da coerção, o Estado passou a intervir no controle das relações entre capital 

e trabalho, subvencionando o consumo, garantindo a reprodução da força de traba-

lho, a expansão da acumulação capitalista e respondendo a algumas demandas so-

ciais. Diante disso a estratégia adotada foi a construção de um “pacto social’ entre a 

classe industrial, derivada das diferentes experiências de Welfare State, de keynesi-

anismo ou Estados desenvolvimentistas (DURIGUETTO e MONTAÑO, 2011). 

 O Estado aparece no contexto pós-guerras com suas funções ampliadas. 

Começa a intervir fortemente no espaço da produção e do consumo, passando da 

super estrutura também para a estrutura econômica. Esse novo Estado incorpora 

três tipos de funções: a criação de condições gerais de produção (infraestrutura ur-

bana, como transporte, comunicação, legislação civil, educação), repressão às ame-

aças ao modo de produção e acumulação (exército, polícia e os sistemas judiciário e 

penitenciário) e a integração das classes subalternas e legitimação da ordem (DU-

RIGUETTO e MONTAÑO, 2011). Desse modo, o novo regime de acumulação é 

acompanhado por um novo regime de regulação, desta vez baseado em concessão 

de direitos políticos, sociais e trabalhistas e no estímulo ao consumo em massa.  

 De acordo com Mészáros (2011, p. 107) “a formação do Estado moderno é 

uma exigência absoluta para assegurar e proteger permanentemente a produtivida-
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de do sistema”. Concordando com o autor, observamos que a formação do Estado 

moderno está atrelada ao sistema capitalista hegemônico, que além do espaço da 

produção da riqueza, estendeu sua dominação à esfera política, tendo o Estado o 

papel de assegurar e organizar os interesses da classe burguesa. Para isso, suas 

funções vão “até onde a necessária ação corretiva puder se ajustar aos últimos limi-

tes sociometabólicos do capital” (MÉSZÁROS, 2011, p. 107).  

  Com a chegada da grande crise do modelo econômico do pós-guerra, em 

1973, quando todo o mundo capitalista avançado caiu numa longa e profunda reces-

são, combinando, pela primeira vez, baixas taxas de crescimento com altas taxas de 

inflação, tudo mudou. A partir daí as ideias neoliberais passaram a ganhar relevân-

cia e a estabilidade monetária deveria ser a objetivo principal de qualquer governo. 

Para isso seria necessária uma disciplina orçamentária, com a contenção dos gastos 

com bem-estar, e a restauração da taxa “natural” de desemprego, ou seja, a criação 

de um exército de reserva de trabalho para quebrar os sindicatos. Nesse contexto, 

as reformas fiscais seriam fundamentais para incentivar os agentes econômicos. 

Isso significava reduções de impostos sobre os rendimentos mais altos e sobre as 

rendas. Desta forma, uma nova e saudável desigualdade iria voltar a dinamizar as 

economias avançadas, então às voltas com uma estagflação, resultado direto dos 

legados combinados de Keynes e de Beveridge, ou seja, a intervenção anticíclica e 

a redistribuição social, as quais haviam tão desastrosamente deformado o curso 

normal da acumulação e do livre mercado. O crescimento retornaria quando a esta-

bilidade monetária e os incentivos essenciais houvessem sido restituídos (ANDER-

SON, 1996). 

O pacote de medidas adotado para a superação da crise constitui-se no proje-

to Neoliberal. O neoliberalismo nasceu após o término II Guerra Mundial, na região 

da Europa e da América do Norte onde imperava o capitalismo. Trata-se de um ata-

que apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do 

Estado, denunciada como uma ameaça letal à liberdade, não somente econômica, 

mas também política (ANDERSON, 1996). Foi uma reação teórica e política contra o 

Estado intervencionista e de bem-estar. A implantação do projeto neoliberal apre-

senta-se como o ponto de partida para o processo desregulamentação e desrespon-

sabilização do Estado, que se manifesta na crise do modo de produção fordista-

keynesiano.   
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 Diante do contexto de crise ocorre uma tendência por parte dos Estados na-

cionais a abrirem suas fronteiras ao capital especulativo, como forma de atrair inves-

timento estrangeiro. Para isso alguns governos abandonaram as posturas protecio-

nistas que caracterizaram a postura do Estado nas décadas de 1950 e 1960, dimi-

nuindo simultaneamente os gastos estatais, no intuito de se gerar um aumento nas 

receitas, como estratégia de superação da crise. De acordo com Anderson (1995) e 

Navarro (1998) (apud Behring e Boschetti, 2011), a hegemonia do neoliberalismo só 

ocorreu no final dos anos 1970, quando seus princípios foram incorporados a pro-

gramas governamentais em vários países da Europa e dos Estados Unidos. Sobre o 

neoliberalismo Harvey (2008, p. 12), afirma: 

 

 

O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-
econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promo-
vido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais 
no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a 
propriedade privada, livres mercados e livre comércio.  

 

 

 Nesse contexto, sobre as atribuições do Estado, Harvey (2008, p. 12) completa: 

 

 

O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada 
a essas práticas; o Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade e inte-
gridade do dinheiro. Deve também estabelecer as estruturas e funções mili-
tares, de defesa, da polícia e legais requeridas para garantir direitos de pro-
priedade individuais e para assegurar, se necessário pela força, o funcio-
namento apropriado dos mercados. Além disso, se não existirem mercados 
(em áreas como a terra, a água, a instrução, o cuidado de saúde, a segu-
rança social ou a poluição ambiental), estes deverão ser criados, se neces-
sário pela ação do Estado. Mas o Estado não deve aventurar-se para além 
dessas tarefas. 

 

 

 O Neoliberalismo foi a saída encontrada para a superação da crise sem pre-

cedentes que assolava o mercado capitalista. De acordo com Duriguetto e Montaño 

(2011), essa nova estratégia sustenta-se em três pilares fundamentais necessaria-

mente articulados: a ofensiva contra o trabalho e suas formas de organização e lutas 

(afetando as leis e direitos trabalhistas e a articulação da classe trabalhadora), a re-
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estruturação produtiva (com a adoção de novos processos de produção, no caso em 

discussão o modelo japonês toyotista) e a (contra) reforma do Estado.   

Dos países que adotaram o neoliberalismo como estratégia para a superação 

da crise, o modelo inglês foi, ao mesmo tempo, o pioneiro e o mais puro. Os gover-

nos Thatcher contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de juros, baixaram 

drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, aboliram controles sobre os 

fluxos financeiros, criaram níveis de desemprego massivos, sufocaram os movimen-

tos grevistas, impuseram uma nova legislação anti-sindical e cortaram gastos soci-

ais.  Por fim, lançaram um amplo programa de privatização, começando pela habita-

ção pública e passando em seguida a indústrias básicas como o aço, a eletricidade, 

o petróleo, o gás e a água. Esse conjunto de medidas caracterizou o modelo de neo-

liberalismo adotado pela Inglaterra como mais sistemático e ambicioso de todas as 

experiências neoliberais em países de capitalismo avançado (ANDERSON, 1996). 

Nos Estados Unidos, a prioridade neoliberal era mais a competição militar 

com a União Soviética, concebida como uma estratégia para quebrar a economia 

soviética e, por esta via, derrubar o regime comunista na Rússia. Na política interna, 

Reagan também reduziu os impostos em favor dos ricos, elevou as taxas de juros e 

sufocou a única greve séria de sua gestão. No continente europeu, os governos de 

direita deste período praticaram um neoliberalismo mais cauteloso e matizado que 

as potências anglo-saxônicas, mantendo a ênfase na disciplina orçamentária e nas 

reformas fiscais, mais do que em cortes brutais de gastos sociais ou enfrentamentos 

deliberados com os sindicatos. Contudo, a distância entre estas políticas e as da 

socialdemocracia governante anterior já era grande (ANDERSON, 1996). 

 No entanto, a implantação do projeto neoliberal nos países capitalistas não 

surtiu o efeito desejado, que seria resolver a crise do capitalismo, nem provocou a 

elevação dos índices de crescimento econômico e a superação da fase de recessão. 

O que se viu foram os efeitos nefastos nas condições de vida da classe trabalhado-

ra, como elevação dos índices de desemprego, redução de postos de trabalho, re-

dução de salários, precarização nas condições de trabalho, flexibilização das rela-

ções de trabalho e redução dos gastos com políticas sociais.  
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3.2 O NEOLIBERALISMO NO BRASIL 
 

 

Embora a política social brasileira tenha conquistado importantes avanços na 

década de 1980, dentre eles a aprovação de uma Constituição Federal que contem-

plava a seguridade social como garantia bem como a aprovação do Sistema Único 

de Saúde, que passou a reconhecer a saúde como universal e assumida como res-

ponsabilidade estatal, as condições econômicas internacionais e internas apontavam 

um horizonte pouco promissor para as políticas sociais com o avanço do projeto 

neoliberal. 

No Brasil, foi somente na década de 1990, durante os governos de Collor de 

Melo e Itamar Franco que introduziu-se o ajuste estrutural do Estado, de acordo com 

os preceitos neoliberais. O golpe final veio em 1993, no governo Itamar Franco, 

quando o Ministério da Previdência e Assistência Social, com o apoio do então mi-

nistro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, retirou a participação da contribui-

ção previdenciária da base de cálculo do financiamento do Sistema Único de Saúde, 

em decorrência do aumento do desemprego e da consequente redução das contri-

buições compulsórias, para fazer frente às despesas previdenciárias. Isso diminuiu, 

substantivamente, os recursos destinados ao pagamento dos procedimentos reali-

zados pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, desde 

1990 sob a administração do Ministério da Saúde (LIMA, 2010). 

É no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 - 2002), que a contrarre-

forma realiza-se de maneira mais ofensiva e estruturada. Nesse momento ficou evi-

denciada a incapacidade do governo em garantir políticas sociais, trazendo dúvidas 

sobre o papel do Estado, associado a uma postura econômica de austeridade fiscal, 

achatamento salarial e corte de gastos sociais (BORGES, et. al.,2012). Nesse perío-

do, aconteceu uma abrangente contrarreforma do Estado, cujo sentido foi definido 

por fatores estruturais e conjunturais externos e internos. Uma contrarreforma que 

foi possível a partir de condições gerais, que precedem os anos 1990: a crise eco-

nômica da década de 1980 e os avanços e retrocessos do processo de redemocrati-

zação do país. Argumentava-se que o problema estaria localizado no Estado, e por 

isso seria necessário reformulá-lo para novas aquisições, corrigindo distorções e 

reduzindo custos, enquanto a política econômica corroía aceleradamente as bases 

de financiamento do Estado brasileiro através de uma inserção no mercado interna-
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cional que deixou o país à mercê dos especuladores do mercado financeiro, de mo-

do que toda a economia obtida por meio da redução de custos fosse destinada para 

o pagamento da crescente dívida externa (BEHRING e BOSCHETTI, 2011). 

Os ajustes necessários às mudanças não se fizeram por meio de políticas de 

proteção social. Ao contrário, fundaram-se na lógica de competitividade do mercado 

mundial e da “globalização”. As ações governamentais diretas foram orientadas para 

o combate à pobreza, para aumentar a “competência” da força de trabalho e a pro-

dutividade. Nesse cenário, as políticas sociais, especialmente nas áreas de saúde e 

educação, adquiriram novos contornos, desempenhando um papel compensatório, 

assumindo um caráter focalizado, seletivo e voltado aos grupos mais vulneráveis. O 

Plano Diretor da Reforma do Estado, em 1995, apresenta os pressupostos dessa 

proposta ao apontar, em primeiro lugar, a necessidade de se promover um ajuste 

fiscal duradouro, com o intuito de elevar superavit primário e sua contrapartida, a 

redução dos gastos públicos na área social, o aumento da pobreza e da desigualda-

de social, a fim de gerar receita para o pagamento dos juros e a rolagem da dívida 

externa junto ao Fundo Monetário Internacional. Em segundo lugar, estava a neces-

sidade de realizar reformas econômicas orientadas para o mercado, supondo que 

essa medida aumentaria a concorrência interna e criaria condições para o país en-

frentar a competição internacional (LIMA, 2010). Mais uma vez, a saída encontrada 

para o enfrentamento da crise consistia na adoção dos preceitos neoliberais. 

A cultura neoliberal é a da negação das políticas sociais como direitos sociais 

e da sua afirmação como mercadoria, preconizando uma perspectiva do cidadão 

comprador de serviços. O projeto neoliberal recupera, portanto, a cultura política 

dominante, conservadora, na medida em que responsabiliza os indivíduos pela ma-

nutenção e execução dos direitos sociais de forma privada, negando, as conquistas 

políticas democráticas, duramente conquistadas na década de 1980 (SOUSA, 2013).  

 Behring e Boschetti (2011, p. 184) completam: 

 

 
(...) a trajetória recente das políticas sociais brasileiras, profundamente co-
nectadas à política econômica e de duro ajuste fiscal, enveredou pelos ca-
minhos da privatização para os que podem pagar, da focaliza-
ção/seletividade e política pobres para os pobres, e da descentralização, 
vista como concentração e desresponsabilização do Estado, apesar das 
inovações de 1988. 
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As privatizações constituem-se no fundamento central do neoliberalismo. Es-

tas, por sua vez, são justificadas como forma de atrair capitais e com isso a redução 

das dívidas interna e externa, assim como a possibilidade de oferta de preços mais 

competitivos e uma melhoria na qualidade dos serviços sob a ótica de que os servi-

ços privados, em detrimento dos serviços públicos, poderiam oferecer a eficiência.  

As privatizações possibilitam a implementação de planos privados de saúde, o au-

mento crescente de instituições de ensino particulares, empresas de previdência 

privada, para citar os exemplos mais óbvios. 

Os argumentos utilizados para justificar a onda de privatizações fundavam-se 

na perspectiva de redução das dívidas externa e interna, atrair capitais, baixar pre-

ços, elevar a qualidade dos serviços, aumentar e eficiência das empresas estatais 

que estariam sendo ineficientes pela gerência do Estado, o que levou a entrega de 

parte significativa do patrimônio ao capital estrangeiro (BEHRING e BOSCHETTI, 

2011). 

Um outro aspecto que merece destaque nessa onda de reestruturação do Es-

tado brasileiro foi o Programa de Publicização, que se expressou na criação das 

agências executivas e das organizações sociais, bem como da regulamentação do 

terceiro setor para execução de políticas públicas, constituída a partir de parcerias 

com ONGs e Instituições Filantrópicas para a prestação de serviços sociais 

(BEHRING e BOSCHETTI, 2011). A publicização, aprovada, oficialmente, no Legis-

lativo Federal com a lei n. 9.637, de 15 de maio de 1998, ou Lei das Organizações 

Sociais, deu início à “flexibilização” do Sistema Único de Saúde. Primeiro, ao permitir 

a mudança da natureza jurídica das instituições públicas de direito público para direi-

to privado. Nesse sentido, a instituição pública, ao ser extinta, torna-se fundação ou 

associação civil. E, segundo, as organizações sociais – como cooperativas e associ-

ações de médicos, entidades filantrópicas sem fins lucrativos, entidades civis de 

prestação de serviços médicos – passavam a ser qualificadas, livremente, pelo mi-

nistro do órgão supervisor ou regulador do setor de atividade correspondente e pelo 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (LIMA, 2010). 

Lima (2010, p. 299), sintetiza: 

 

 

Em suma, com base no arcabouço de ideias do Plano Diretor da Reforma 
do Estado, com apoio do Ministério da Saúde, e, principalmente, em decor-
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rência da medida provisória n. 1.591, de 6 de novembro de 1997, que deu 
origem à lei n. 9.637/1998, assistiu-se, na segunda metade dos anos 1990, 
a um intenso processo de terceirização dos serviços de saúde. Assim, a um 
só tempo, eliminou-se a figura do servidor público, com a flexibilização e 
desregulamentação das relações de trabalho; oficializou-se a dupla porta de 
entrada no Sistema Único de Saúde, ao permitir a celebração de convênios 
com planos privados de saúde como meio de captação adicional de recur-
sos, agravando as desigualdades de acesso e aumentando a regressivida-
de do sistema; e comprometeu-se o serviço que antes era público com o fa-
turamento, a produtividade e a otimização da relação custo-benefício. 
 
 
 
 

O que se viu, apesar do conjunto de medidas adotadas, foi uma mudança 

pouco perceptível no que se refere a expansão das políticas públicas, enquanto que 

a dívida pública cresceu a olhos nus. Esse processo foi seguido por uma crescente 

desresponsabilização do Estado na gestão das políticas sociais e na garantia de di-

reitos sociais duramente conquistados com a Constituição Federal de 1988, associ-

ado ao aumento do desemprego e da pobreza.  

 

 

3.3 A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL 
 

  

Conforme mencionamos nos capítulos anteriores que a trajetória da política 

de saúde brasileira, em especial no período compreendido entre as décadas de 

1960 e 1970, foi permeada pela contradição entre o público e o privado. A constru-

ção do sistema de saúde brasileiro resultou em um modelo peculiar, no qual há uma 

indissociação do estatal e do privado nos principais elementos estruturantes do sis-

tema. Nesse contexto a década de 1980 representa importante avanço ao ser o pal-

co de lutas sociais pela redemocratização do país e pelo reconhecimento e garantia 

dos direitos sociais, dentre eles a saúde, a partir da Constituição Federal aprovada 

em 1988.  

A privatização da saúde brasileira refere-se a transferência de responsabili-

dades do setor público para o setor privado, desde a terceirização da força de traba-

lho em saúde à administração de unidades públicas pela iniciativa privada, seja ela 

com ou sem fins lucrativos. Considerando que o fim de todo processo privatizante é 

tornar a saúde uma mercadoria, acredita-se que tal fim é um provável resultado do 

movimento de privatização do SUS. Todos os passos em direção a terceirizações, 
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subfinanciamento, financiamento público do setor privado, deterioração das unida-

des públicas parecem combinados num mesmo plano neoliberal, que seria de trans-

formar o SUS num sistema residual anexo ao subsistema privado (BORGES et al, 

2012). 

  Concordando com a análise de Borges (et al, 2012), observa-se que a privati-

zação dos serviços públicos de saúde acontece de forma processual compreenden-

do, geralmente, duas etapas: num primeiro momento há a hipervalorização da efici-

ência privada na saúde seguida pelo desmantelamento dos serviços públicos de sa-

úde existentes. Politicamente, há a necessidade de se criar um ambiente de crise 

para o envolvimento dos sujeitos políticos responsáveis (executivo e legislativo) na 

tomada de decisão, geralmente por medidas drásticas. Sendo que essas medidas 

normalmente incluem terceirizações de recursos humanos, compra de hospitais, 

aumento de recursos para prestadores privados com fins lucrativos, até a transfe-

rência da gestão das unidades públicas para o setor privado. No plano econômico, 

as medidas de contenção de gastos públicos geralmente implicam em cortes de or-

çamento, redução de pessoal e reformas organizacionais com o enxugamento de 

estruturas. No plano ideológico, a ideia-força da eficiência privada sobre a pública na 

gestão de hospitais e unidades de saúde é intensamente propagada por agentes 

econômicos, políticos e sociais, com o apoio da mídia, criando a sensação de inexo-

rabilidade da melhoria da gestão por meio da iniciativa privada. 

A legislação editada no fim da década de 1990 modificou substancialmente a 

gestão do SUS ao diminuir a prestação direta pelo Estado dos serviços de saúde e 

incentivar a atuação da iniciativa privada na área. Em 1998, foi aprovada a Lei 

9.637/1998 que dispõe sobre a qualificação das organizações sociais para presta-

rem serviços nas áreas de saúde, educação, cultura, esportes, ciência e tecnologia. 

Com esse instrumento normativo, entidades privadas passam a poder receber, atra-

vés da celebração de contrato de gestão, recursos orçamentários, bens, equipamen-

to e servidores públicos para prestarem os serviços pelo Sistema Único de Saúde. 

Com isso o Estado passa a disponibilizar equipamentos, prédios, bens e servidores 

públicos para as entidades privadas, em sentido contrário à noção de complementa-

ridade que foi prevista no § 1º do art. 199 da Constituição Federal e depois regula-

mentado pelo art. 24 da Lei 8.080/1990 (GOMES, 2013). 

De acordo com Santos (et. al, 2008) não existem, com a exceção de alguns 

países, sistemas de saúde “puros” baseados nos modelos clássicos de prestação de 
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serviços de saúde, sendo eles: sistema nacional de saúde (com prestação de servi-

ços exclusivamente estatais e financiamento exclusivo por tributos), de sistema per-

tencente ao seguro social (financiado exclusivamente pela contribuição através de 

folha de pagamento) e de sistemas de saúde liberais (baseado nas forças do mer-

cado). Concordando com a autora, percebe-se que o que existe de fato são siste-

mas mistos, mesclando elementos das esferas pública e privada, passando desde a 

prestação de serviços ao seu financiamento. No caso brasileiro, observa-se a opção 

por um modelo inspirado nos sistemas nacionais de saúde de acesso universal e 

integral convivendo com um setor privado robusto, tanto no campo da prestação de 

serviços (com um parque hospitalar predominantemente privado), como no que tan-

ge ao asseguramento privado (por meio de seguradoras e operadoras de planos pri-

vados de saúde. Ainda de acordo com Santos et. al. (2008): 

 

 

Trata-se de um sistema de saúde que, embora constitucionalmente definido 
como universal e integral, tem o setor privado prestador sustentado pela 
compra estatal de serviços e um segmento de seguradoras e operadoras de 
planos de saúde fortemente subsidiado pelo Estado, pelos distintos instru-
mentos de renúncia fiscal acima apontados (2008, p. 1439). 
 
 
 

Os seguros privados se inserem de diferentes modalidades no sistema de sa-

úde, podendo apresentar caráter: suplementar, substitutivo, complementar ou primá-

rio. Analisaremos agora as peculiaridades de cada modelo. No modelo suplementar, 

os seguros privados comercializam planos de saúde que oferecem serviços já cober-

tos pelo sistema de saúde de caráter universal ou pelo seguro de contribuição com-

pulsória. Sua característica principal é a cobertura duplicada, uma vez que o usuário 

tem o acesso aos serviços de saúde garantido tanto pelo Estado como pelo seguro 

privado. O que não impede a oferta de serviços adicionais por parte do seguro, co-

mo hotelaria, livre escolha de prestadores de serviços e maior agilidade no atendi-

mento. O seguro suplementar está presente em diversos países, tais como Reino 

Unido, Irlanda, Finlândia, Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Nos casos em que o 

cidadão deve optar pelo sistema público ou pelo seguro privado, este atua como 

substitutivo. Esse modelo é adotado em países com sistema de seguro social no 

formato posterior às reformas da década de 1990, tais como Alemanha, Holanda, 

Bélgica e, na América Latina, o Chile. O seguro privado pode ser também comple-
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mentar ao sistema público de saúde quando as pessoas o adquirem para comple-

mentar o acesso a serviços que não são cobertos pelo sistema estatutário, ou o são 

apenas que de forma parcial. Nesse caso, o seguro privado complementar se desti-

na a cobrir parte dos pagamento impostos pelo sistema estatutário, como ocorre na 

França, por exemplo. O seguro privado atua como sistema primário quando ele é o 

elemento preponderante do sistema de saúde, como no caso dos Estados Unidos, 

onde para ter acesso aos serviços de saúde os cidadão devem adquirir um plano de 

seguro-saúde (SANTOS et. al., 2008).  

No caso brasileiro, o segmento dos planos e seguros de saúde atuam de for-

ma suplementar ao sistema de saúde público constituído pelo Sistema Único de Sa-

úde (SUS), cujo acesso é universal e integral. Oferecendo serviços paralelos aos do 

SUS – diferenciados apenas em termos de hotelaria e, no que tange ao acesso, da 

maior facilidade para agendar o atendimento. Verifica-se que, além da função de 

suplementar aos serviços do SUS, o nosso segmento de seguros privados também 

é duplicado quanto à cobertura de serviços de saúde, ratificando a peculiaridade do 

mix entre serviços públicos e privados. Observa-se que em decorrência da peculiar 

inserção do setor de planos e seguros de saúde no Brasil, que oferecem cobertura 

suplementar e duplicada, são extremamente importantes as desigualdades observa-

das na oferta e utilização de serviços a favor da população com plano de saúde: o 

segmento suplementar disponibiliza uma oferta de serviços hospitalares e, princi-

palmente, de equipamentos de alta complexidade muito superior à do SUS (SAN-

TOS et. al., 2008). 

 Embora tenhamos avançado, conquistando o direito universal e integral à sa-

úde e com seu reconhecimento como direito de todos e de dever do Estado com a 

Constituição Federal de 1988, vimos também a permanência do setor privado de 

forma complementar e crescente. A partir de então observa-se uma tendência à am-

pliação do setor privado na prestação dos serviços de saúde. De acordo com a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em dezembro de 2014, foram re-

gistrados 50,8 milhões de vínculos a planos privados de assistência médica. Os pla-

nos exclusivamente odontológicos, por sua vez, registraram 21,4 milhões de víncu-

los de beneficiários (Tabela 1) (BRASIL, 2014). 
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A tabela evidencia o crescente aumento da contratação de planos privados no 

período de dezembro de 2000 e dezembro de 2014. Em 14 anos observa-se um 

aumento de 63% no número de usuários. Santos et. al. (2008), aponta que em de-

corrência da peculiar inserção do setor de planos e seguros de saúde no Brasil, que 

oferecem cobertura suplementar e duplicada, são evidenciadas as desigualdades na 

oferta e utilização de serviços a favor da população com plano de saúde uma vez 

que o segmento suplementar disponibiliza uma oferta de serviços hospitalares e, 

principalmente, de equipamentos de alta complexidade muito superior à do SUS, o 

que se torna um “atrativo” para a contratação de planos privados. 

Outro ponto a ser ressaltado sobre as empresas de planos de saúde privados, 

é o crescente interesse em influenciar as políticas públicas em todas as esferas de 

governo, apoiando financeiramente candidatos de diversos partidos políticos nas 

eleições. A cada nova eleição no Brasil, os planos de saúde aumentam considera-

velmente suas doações para o financiamento de campanhas.   

De acordo com o estudo realizado por Scheffer e Bahia (2015), o volume de 

recursos doados oficialmente pelas empresas de planos de saúde nas eleições de 
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2014 aumentou consideravelmente quando comparado aos valores doados nas 

campanhas anteriores. Os R$ 54.902.441,22 repassados por 40 empresas a 131 

candidatos representam um valor quase cinco vezes maior do que o que foi investi-

do no pleito de 2010, quando os planos de saúde doaram R$ 11.834.436,69, recur-

sos que ajudaram, naquela ocasião, na eleição de 38 deputados federais, 26 depu-

tados estaduais, 3 senadores, 4 governadores e da Presidente da República. 

A tabela organizada pelos autores ilustra o crescente montante de doações. 

 

TABELA 2 

 

Fonte: TSE (*até 20/01/2015) 

 

As doações consistem em um verdadeiro “investimento” por parte das empre-

sas de planos de saúde, uma vez que estas são diretamente beneficiadas por recur-

sos públicos, por meio de políticas de proteção fiscal, subsídios diretos e indiretos, 

pagamento de planos privados para servidores públicos, “dupla porta” de atendimen-

to de seus clientes em hospitais universitários, e a não efetivação do ressarcimento 

ao SUS, que deveria ser acionado toda vez que um usuário de plano privado é aten-

dido em um hospital ou serviço público de saúde (SCHEFFER e BAHIA, 2015). 

O sistema privado de saúde foi sendo construído em conjunto com a política 

de saúde brasileira e recebeu importante contribuição do Estado na sua implanta-

ção, no seu financiamento e na ausência de regulações. Traçaremos um panorama 

constitutivo do sistema privado que, além do papel complementar ao SUS tem per-

mitido sua ação suplementar, apresentando-se como a opção de grande parte da 

população brasileira. De acordo com Aciole (2006), duas características merecem 

destaque nesse processo: a natureza mercantil-contratual das relações no sistema 

privado e a segunda, a constituição de um forte elemento intermediário. A primeira 

característica refere-se à possibilidade de compra dos serviços de saúde, através do 

pagamento direto ao prestador ou através do elemento intermediário, que se organi-
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za em torno de uma diversidade de organizações, onde são identificadas quatro 

grandes formas de organização da oferta de prestadores de serviços de assistência 

médica: as medicinas de grupo, as cooperativas médicas, as empresas de autoges-

tão e os planos administrativos.  

Aciole (2006) descreve cada um desses grupos. A medicina de grupo é a or-

ganização dominante. Constituíram-se como empresas médicas que administram 

planos de saúde para empresas, indivíduos ou famílias, com abrangência nos gran-

des centros urbanos. As cooperativas médicas prestam assistência médica suple-

mentar, sendo os médicos sócios e prestadores de serviços, recebendo pagamento 

proporcional a sua produção. Sua maior representação está nas Cooperativa de 

Trabalho Médico (UNIMEDs), que representam quase que a totalidade do seguimen-

to cooperativo. Operam com planos de pré-pagamento e a maioria de seus benefici-

ários é oriunda de convênios com empresas. Na modalidade de planos próprios de 

empresas empregadoras as empresas administram programas de assistência médi-

ca para seus funcionários (autogestão) ou contratam terceiros (cogestão ou planos 

de administração). Fazem parte dessa modalidade: Fundação de Seguridade da Pe-

trobrás (Petros), Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) 

e a Fundação de Seguridade Social (GEAP), uma prestadora de serviços de saúde a 

vários órgãos do governo federal. O setor dos planos administrativos refere-se a 

modalidade na qual a administração do benefício ocorre com o pós-pagamento, ou 

seja, as empresas/seguradoras só pagam pelo custos conforme a utilização do be-

nefício. As seguradoras de saúde são empresas que prestam diretamente serviços 

de saúde, sua atuação consiste na cobertura ou reembolso dos gastos com assis-

tência médica, ao prestador ou ao segurado, a partir de regras previamente estabe-

lecidas em contrato. As seguradoras representam a modalidade mais recente no 

mercado privado de saúde. São representantes dessa categoria a Sul América e 

Bradesco Seguros. O setor filantrópico é constituído por uma extensa gama de or-

ganizações em que se sobressaem desde associações de atenção a pessoas com 

determinadas patologias, como as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAES), a hospitais de alta tecnologia como a Rede Sarah. O segmento tem sua 

maior representação nas Santas Casas de Misericórdia.  

De acordo com Mendes (2004), observa-se que o sistema de saúde brasileiro 

toma como base três grandes subsistemas: o SUS, que é público e destinado a to-

dos, o privado suplementar, destinado a uma parcela que possui planos de saúde; e 
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o privado de desembolso direto, no qual o pagamento é realizado pelos indivíduos 

diretamente mediante a compra do serviço.   

Sobre a oferta de serviços de saúde públicos e privados Santos et.al., (2008, 

p. 1435), afirma: 

 
 

Analisando a oferta de equipamentos e discriminando a oferta SUS e priva-
da da mesma forma efetuada no caso de oferta de leitos, observa-se que, 
excetuando hemodiálises, a oferta disponível para clientes de planos e se-
guros de saúde é significativamente maior que a estimada como disponibili-
zada pelo SUS no que se refere a todos os equipamentos de média e alta 
complexidade/alto custo (mamógrafo, litotripsor, ultra-som, tomógrafo com-
putadorizado, ressonância magnética, radioterapia, medicina nuclear e raio-
X para hemodinâmica). 
 

 
 

Diante do exposto, constata-se que no sistema de cobertura duplicada exis-

tente no nosso país, o segmento suplementar disponibiliza uma oferta de serviços 

hospitalares e, principalmente, de equipamentos de alta e média complexidade mui-

to superior do que a observada no SUS. 

 Segundo Sousa (2013), é possível afirmar que as ofensivas à privatização 

têm historicamente se concentrado e se legitimado no interior do Estado.  As diver-

sas formas de benefícios e mecanismos que são criados no espaço público contri-

buem com o avanço do privado, e, consequentemente, com a reprodução do capital, 

particularmente o de saúde. A terceirização constitui-se em mais uma estratégia de 

privatização, através da transferência de gestão de recursos do Estado ao setor pri-

vado. 

 A terceirização pode ser definida como “um processo de gestão pelo qual se 

repassam algumas atividades para terceiros, com os quais se estabelece uma rela-

ção de parceria [...]” (GIOSA, 1997, p. 23). Ganhou amplitude no Brasil como estra-

tégia de ajuste ao projeto neoliberal, a abertura econômica ao capital externo e o 

desmonte das políticas e direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora.  

 Na administração pública foi legitimada pelo Decreto Lei nº 200 de 25 de feve-

reiro de 1967, que determinou a possibilidade da contratação de serviços de tercei-

ros na iniciativa privada para desenvolver tarefas de execução. Esse ano voltou a 

ser objeto de discussão com a aprovação do Projeto de Lei nº 4330 que permite às 

empresas terceirizarem até mesmo suas atividades-fim, aquelas que estão no centro 

de sua atuação. As novas normas atingem empresas privadas, empresas públicas, 
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sociedades de economia mista, produtores rurais e profissionais liberais e representam 

uma mudança na forma de contratação que passa pela redução dos salários, preca-

rização e intensificação da exploração da força de trabalho, a negação e a violação 

de direitos e a desresponsabilização das empresas com os encargos trabalhistas. 

 De acordo com Violin (2012, p. 9), “a terceirização na Administração Pública 

apenas será lícita se as atividades repassadas para terceiros forem relativas às ati-

vidades-meio do órgão ou entidade estatais [...]”. E ainda, reforça que as ações na 

área da seguridade social (saúde, previdência e assistência social) competem ao 

Poder Público e à sociedade, de acordo com o previsto no art. 194 da CF de 1988.    

Na prática, não é o que tem acontecido. As práticas de terceirização têm as-

sumido nos últimos anos até mesmo a gestão de instituições de saúde públicas. A 

terceirização apresenta-se através das Organizações Sociais (OS), das Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS), Fundações, Cooperativas e ou-

tras entidades que assumem a execução de atividades em que o Estado, gradativa-

mente, se desresponsabiliza, revelando a privatização direta dos serviços de saúde, 

que está sendo privatizada, como veremos a seguir. 

 

 

 3.4 MODALIDADES DE PRIVATIZAÇÃO  
 

 

 As crises do capital e junto com elas seus ajustes estruturais, introduziram 

mudanças na organização das políticas sociais. Na saúde, a partir da década de 

1990, observa-se o surgimento de novas estratégias de privatização, a partir da ter-

ceirização dos serviços de saúde. As OS surgem nesse contexto de reforma do Es-

tado durante o primeiro mandado do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC). O 

modelo de gestão do governo FHC baseava-se na modernização do Estado, a partir 

da forte influência da gestão privada. Nesse período observa-se o surgimento das 

OS e OSCIP. 

As Organizações Sociais foram criadas através do Plano Diretor de Reforma 

do Estado (PDRE) no governo FHC. O plano foi apresentado pelo ministro da Re-

forma do Estado, Bresser Pereira, em 1995, e previa a transferência de serviços não 

exclusivos do Estado para serem gerenciados por OS, classificadas no plano como 

uma organização pública não estatal.  
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As OS constituem-se em entidades de direito privado que, por iniciativa do 

Poder Executivo, obtêm autorização legislativa para celebrar contrato de gestão com 

esse poder, e assim ter direito à dotação orçamentária. Têm por objetivo permitir a 

descentralização de atividades no setor de prestação de serviços não exclusivos, 

nos quais não existe a atuação do Estado, a partir do pressuposto que esses servi-

ços serão mais eficientemente realizados se, mantendo o financiamento do Estado, 

forem realizados pelo setor público não-estatal. Entende-se por “organizações soci-

ais” as entidades de direito privado que, por iniciativa do Poder Executivo, obtêm 

autorização legislativa para celebrar contrato de gestão com esse poder, e assim ter 

direito à dotação orçamentária. E: 

 
 
 
Para alcançar seus objetivos terão autonomia financeira e administrativa. 
Receberão recursos orçamentários, podendo obter outros ingressos através 
da prestação de serviços, doações, legados, financiamentos, etc. As entida-
des que obtenham a qualidade de organizações sociais gozarão de maior 
autonomia administrativa, e, em compensação, seus dirigentes terão maior 
responsabilidade pelo seu destino. Por outro lado, busca-se através das or-
ganizações sociais uma maior participação social, na medida em que elas 
são objeto de um controle direito da sociedade através de seus conselhos 
de administração recrutado no nível da comunidade à qual a organização 
serve. Adicionalmente se busca uma maior parceria com a sociedade, que 
deverá financiar uma parte menor mas significativa dos custos dos serviços 
prestados. 
[...] Terão prioridade os hospitais, as universidades e escolas técnicas, os 
centros de pesquisa, as bibliotecas e os museus. A operacionalização do 
Programa será feita por um Conselho Nacional de Publicização, de caráter 
interministerial (BRASIL, 1995, p. 60). 
 
 
 
 

Desse modo, observa-se que a OS se constitui em um instrumento de privati-

zação, uma vez que a função de prestação de serviços de uma entidade pública 

passa a ser objeto do direito privado e podem ser Organizações Não Governamen-

tais (ONGs), associações ou instituições filantrópicas, orientadas para o atendimento 

do interesse público. 

Do mesmo processo de criação das OS surgiram as OSCIPS, criadas em 

1999 através da Lei No 9.790, de 23 de março de 1999. De acordo com a Lei podem 

qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pesso-

as jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, desde que os respectivos objeti-

vos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos por esta Lei, 

podendo atuar nas áreas de: educação, saúde, assistência social, cultura, defesa e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.790-1999?OpenDocument
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conservação do patrimônio histórico e artístico; segurança alimentar e nutricional; 

defesa do meio ambiente e desenvolvimento sustentável; desenvolvimento econô-

mico, social e combate à fome; dentre outros. 

 

 
Art. 9o Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento 
passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas 
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público destinado à 
formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a 
execução das atividades de interesse público previstas no art. 3o desta Lei. 

 

 

 Podem ser qualificadas como OSCIP as organizações da sociedade civil que 

atuam no espaço público não estatal, possuem certificação de entidade de interesse 

público, se constituem pessoa jurídica de direito privado e não têm fins lucrativos. 

Não podem ser qualificadas como OSCIP: sociedades comerciais, associações de 

classes profissionais e sindicatos, instituições religiosas, organizações partidárias; 

entidades de benefício mútuo; empresas que comercializem planos de saúde; Insti-

tuições hospitalares privadas; escolas privadas, Organizações Sociais, fundações 

públicas; fundações, sociedades civis ou associações de direito privado; organiza-

ções creditícias ou que tenham vinculação com o sistema financeiro nacional. 

 De acordo com Ferrarezi (2001, p. 8):  

 

 

[...] a Lei das OSCIPs parte da idéia de que o público não é monopólio do 
Estado. De que existem políticas públicas e ações públicas que não devem 
ser feitas pelo Estado, não porque o Estado esteja se descompromissando 
ou renunciando a cumprir o seu papel constitucional e nem porque o Estado 
esteja terceirizando suas responsabilidades, ou seja, não por razões, diretas 
ou inversas, de Estado, mas por "razões de Sociedade" mesmo. 
 

 

 Diante do exposto e concordando com Sousa (2013), observa-se que a cria-

ção das OSCIPs fez parte de uma das estratégias de privatização na execução das 

políticas sociais, particularmente saúde e assistência social. Sendo mais um dos arti-

fícios neoliberais de redução dos direitos e minimização do papel do Estado através 

da terceirização dos serviços. 

 As OS e as OSCIPs apresentam semelhanças e diferenças entre si e Modes-

to (1998, p. 11-12), apresenta-as: 
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Primeiro, a ideia comum de concessão de uma sobre qualificação (nova 
qualificação jurídica para pessoas jurídicas privadas sem fins lucrativos). 
Segundo, a restrição expressa à distribuição pela entidade de lucros ou re-
sultados, ostensiva ou disfarçada (através, por exemplo, de pagamento de 
salários acima do mercado). Terceiro, a identificação de áreas sociais de 
atuação das entidades como requisito de qualificação. Quarto, a exigência 
de existência de um conselho de fiscalização dos administradores da enti-
dade (Conselho de Administração nas organizações sociais, Conselho fiscal 
ou órgão equivalente na proposta do novo título). Quinto, o detalhamento de 
exigências estatutárias para que a entidade possa ser qualificada. Sexto, a 
exigência de publicidade de vários documentos da entidade e a previsão de 
realização de auditorias externas independentes. Sétimo, a criação de um 
instrumento específico destinado a formação de um vínculo de parceria e 
cooperação das entidades qualificadas com o Poder Público (contrato de 
gestão, nas Organizações Sociais; termo de parceria, nas Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público). Oitavo, a possibilidade de remunera-
ção dos diretores da entidade que respondam pela gestão executiva, obser-
vado valores praticados pelo mercado (remuneração vedada pela legislação 
de utilidade pública). Nono, a previsão expressa de um processo de des-
qualificação e de sanções e responsabilidades sobre os dirigentes da enti-
dade em caso de fraude ou atuação ilícita.  

 

 

 Na gestão do presidente Luís Inácio Lula da Silva, Ministério do Planejamen-

to, Orçamento e Gestão (MPOG), publicou em 2003 um documento sobre o plano de 

gestão do governo. Neste documento foi atribuída ao contexto político, econômico e 

social a necessidade de mudanças macroestruturais que promovessem repercus-

sões no papel do Estado. O Plano de governo de Lula apresentou como proposta 

um “Estado atuante, promotor de crescimento e da justiça social e fiscalmente sus-

tentável, a partir das reformas que a sociedade apoiar” (BRASIL, 2003, p.8), priman-

do pela qualidade do Estado. 

 Concordamos com Silva (2012), observa-se que o Plano de Gestão Pública 

para um Brasil de Todos compreende o Estado como parte da solução, se opondo 

dessa forma ao governo anterior que encarava o mesmo como um problema a ser 

enfrentado com a diminuição de sua atuação direta na economia e na área social. 

Sendo assim, o que se propõe no primeiro mandato do governo Lula é uma revitali-

zação do Estado. 

 No documento, a incapacidade do Estado em assegurar os direitos civis e 

sociais básicos é apresentada como um déficit institucional. “O déficit institucional se 

manifesta tanto na amplitude do atendimento dado pelas instituições públicas, quan-

to na qualidade desse atendimento” (BRASIL, 2003, p. 9). Na ausência do Estado o 

mercado preenche suas lacunas abarcando inclusive as áreas sociais de forma não 

equitativa, como aponta o documento. Sendo que a superação desse déficit exige o 
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fortalecimento nas instituições públicas de características fortemente atreladas ao 

modelo burocrático, como a impessoalidade e o universalismo de procedimento. A 

defesa pelo fortalecimento dessas características se fez pelo reconhecimento na 

cultura nacional da presença de um caráter patrimonialista (BRASIL, 2003). 

 De acordo com o documento, são necessários o fortalecimento da inteligência 

estratégica governamental e a adoção de novas práticas de interlocução e participa-

ção e isto requer: 

 

 
• O ajuste das estratégias, mediante a redefinição de suas missões, de seus 
objetivos e de suas metas; 
• O desenvolvimento de sistemas contínuos de monitoramento e avaliação 
de políticas, programas, projetos e desempenho institucional; 
• A adequação das estruturas e modelos institucionais para agilizar o pro-
cesso decisório e de ação, otimizar a comunicação, permitir o alcance de 
resultados e a eliminação de lacunas, paralelismos e sobreposições; 
• A otimização dos processos de trabalho, adotando novos parâmetros de 
desempenho, regras mais flexíveis e incorporando inovações tecnológicas e 
gerenciais que permitam redimensionar, quantitativa e qualitativamente, os 
recursos humanos, orçamentários, financeiros e logísticos; 
• O aprimoramento do atendimento ao cidadão, mediante simplificação de 
processos, eliminação de exigências e controles desnecessários e facilita-
ção do acesso aos serviços públicos; 
• A adequação dos quadros funcionais, reestruturando carreiras e quadros 
de cargos, remunerando-os em níveis compatíveis com as responsabilida-
des e competências exigidas (BRASIL, 2003, p. 10). 
 
 

 

Sobre a concepção do Estado, no governo FHC é apontado como ineficiente 

quando assume funções diretas, sendo modelo gerencialista visto como a saída 

mais adequada, reforçando discursos e práticas oriundas do setor privado. Enquanto 

que no Plano de Gestão do governo Lula o Estado reassume um papel central no 

desenvolvimento nacional e na redução das desigualdades sociais. Neste documen-

to, a capacidade de governo é associada à otimização da administração pública.  

O Plano do governo Lula aponta a necessidade de uma mudança no quadro 

legal. Com esse fim, em 2005 o governo Federal iniciou análises e estudos sobre as 

formas jurídico-institucionais da Administração Pública, tendo como objetivo propor 

adequações a mesma.  Foi constituída em 2007 uma comissão de juristas pelo 

MPOG. Essa comissão apresentou em 2009 um anteprojeto que trata sobre a cria-

ção de um novo modelo de ordenamento jurídico para a Administração Pública Fe-

deral. Neste ordenamento são estabelecidas normas gerais para a Administração 

Pública direta e indireta, além das entidades paraestatais e entidades de colabora-
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ção. É nesse contexto que as Fundações Estatais de Direito Público (FEDP) foram 

definidas como uma proposta de modelo jurídico-institucional, que poderia ser apli-

cado à gestão de serviços de saúde (SILVA, 2012).  

O projeto de Fundações Estatais de Direto Privado (FEDP) foi criado em 2005 

e entra em debate a partir de 2007, com a discussão sobre o Projeto de Lei nº 

92/2007. O projeto de Lei busca redefinir o campo de atuação das fundações e atri-

buir um novo regime administrativo, até o momento ainda não aprovado, visa delimi-

tar essas áreas de atuação, porém não especifica as características gerais dessas 

fundações. Assim, esse projeto apenas autoriza a criação das fundações, sendo ne-

cessário o estabelecimento de lei específica, na qual sua personalidade jurídica seja 

definida e suas características delimitadas.  

No documento intitulado “Fundação Estatal: proposta para debate”, seus or-

ganizadores afirmam que em 2005 começaram os estudos, através da Secretaria de 

Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), com 

a finalidade de propor ajustes no arcabouço legal, tornando-o “mais consistente e 

afinado com os novos paradigmas e desafios impostos a gestão pública”, surgindo, 

então, o Projeto de Fundação Estatal como resultado da necessidade de produzir 

algo novo conferisse ao governo agilidade e efetividade no atendimento às deman-

das sociais do país.   

Para isso, a Fundação Estatal de Direito Privado seria dotada de maior flexibi-

lidade e autonomia do que as autarquias e fundações públicas de direito público, 

podendo assim “dispor de instrumentos administrativos de natureza privada e, nesse 

sentido, é comparável a uma empresa pública estatal” (BRASIL, 2007, p. 8).  

Concordamos com Sousa (2013), ao afirmar que o que de fato se observa 

com esses processos de privatização, é que as ações tornam-se cada vez mais fra-

gmentadas, precarizam-se as relações de trabalho, não melhoram as condições de 

atendimento e os conselhos de saúde enfrentam dificuldade de fiscalização. Nesses 

espaços, as práticas clientelistas, populistas, nepotistas e eleitoreiras são evidencia-

das. 

No governo Lula, a onda privatizante é retomada. O Ministério de Planeja-

mento, Orçamento e Gestão (MPOG) projetou uma modificação da gestão pública 

orientada para a diminuição da incapacidade do Estado em assegurar os direitos 

civis e sociais básicos, déficit institucional e pela participação dos cidadãos. Para 
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isso foram criadas as Fundações Estatais de Direito Privado e a Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares (EBSERH).  

A EBSERH foi criada em 15 de dezembro de 2011, através da Lei nº 

12.550/2011. A principal justificativa apresentada pelo Governo Federal para criação 

da Empresa seria a necessidade de “regularizar” a situação dos funcionários tercei-

rizados dos Hospitais Universitários (HUs) em todo o país. No entanto, o que se ob-

serva com a criação da EBSERH foi a intensificação da precarização do trabalho no 

serviço público e na saúde.  A gestão hospitalar pela EBSERH significa o oposto do 

que têm defendido e reivindicado os trabalhadores da saúde: no lugar do Concurso 

e Carreira Públicos teríamos o agravamento da precarização do trabalho. É inconsti-

tucional e um ataque aos direitos trabalhistas duramente conquistados (FRENTE 

NACIONAL CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE, 2012).   

A EBSERH abre espaço para a mercantilização dos serviços de saúde pres-

tados pelos HUs. O fato de se afirmar como empresa pública e prestar serviços para 

o SUS não resolve o problema, pois concretamente as possibilidades de “venda” de 

serviços pela Empresa são reais. Os serviços, regidos sob a lógica do mercado, pre-

judicariam a população usuária, pois ao ter por princípio tão somente o cumprimento 

de metas contidas no contrato de gestão firmado, não se teria garantias da qualida-

de dos serviços de saúde e do atendimento às demandas (FRENTE NACIONAL 

CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE, 2012).   

Diante dos fatos apresentados, a Frente Nacional Contra a Privatização ela-

borou um manifesto em defesa dos Hospitais Universitários como instituições de en-

sino pública-estatal, vinculadas às universidades, sob a administração direta do Es-

tado. De acordo com esse documento, a implantação da Empresa Brasileira de Ser-

viços Hospitalares (EBSERH) nos Hospitais Universitários e em qualquer outro Hos-

pital-escola do país, é considerada uma afronta:  

 

1) ao caráter público dos HUs e à sua característica nata de instituição de 
ensino vinculada à Universidade; 
2) um desrespeito à autonomia universitária garantida no artigo 207 da 
Constituição de 1988; 
3) um risco à independência das pesquisas realizadas no âmbito dos HUs; 
4) uma forma de flexibilizar os vínculos de trabalho e acabar com concurso 
público; 
5) além de prejudicar a população usuária dos serviços assistenciais pres-
tados pelos Hospitais-escola e de colocar em risco de dilapidação os bens 
públicos da União ao transferi-los a uma Empresa (FRENTE NACIONAL 
CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE, 2012, p. 1).   
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 Concordamos com March (2012) ao caracterizar a existência EBSERH, como 

uma instituição de direito privado externa à universidade e centralizada pelo Ministé-

rio da Educação, que possibilita o estabelecimento de convênios, contratos ou ou-

tras relações mercantis com entidades privadas para execução de suas competên-

cias.   

 A refuncionalização do Estado na atual conjuntura de crise implica um rear-

ranjo nas relações público-privadas que incidem diretamente na autonomia das insti-

tuições públicas. As modalidades de privatização dos serviços públicos de saúde 

aqui apresentadas, apenas ratificam essa constatação e juntas atuam na ofensiva 

pela descaracterização da saúde pública.  

 

 

3.5  RESISTINDO A PRIVATIZAÇÃO: A ATUAÇÃO DA FRENTE NACIONAL CONTRA 
A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

 

A questão da saúde no Brasil é perpassada por uma tensão histórica: a saúde 

como direito de todos x a saúde como mercadoria, como fonte de lucro, tendência 

hegemônica, visto que existe uma crescente alocação do fundo público da saúde no 

setor privado. O projeto do capital (que atende aos interesses do setor privado), que 

concebe a saúde como mercadoria, tem atacado de maneira ofensiva seu caráter 

universal, defendendo a focalização da assistência, a precarização do trabalho e dos 

serviços e sua privatização, impedindo a concretização desse sistema público na 

sua plenitude e desmontando gradualmente o SUS (BRAVO e CORREIA, 2012). 

As contra contrarreformas, implementadas a partir da segunda metade da dé-

cada de 1990, em consonância com as orientações do Banco Mundial (BM), confor-

me já explicitadas no terceiro capítulo desta dissertação, estão ancoradas na neces-

sidade de limitação das funções do Estado. Cabendo ao Estado desresponsabilizar-

se da execução direta das políticas sociais, restringindo suas funções a coordenar e 

financiar as políticas públicas, e não mais executá-las (BRAVO e CORREIA, 2012). 

Diante desse cenário e das constantes ofensivas privatizantes da saúde pú-

blica, as lutas na saúde passam a remeter às lutas por um novo projeto societário. 

Nesse sentido, em meados dos anos 2000, foram criados e/ou estimulados outros 

mecanismos de participação para fortalecer a luta por saúde, considerada como me-
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lhores condições de vida e de trabalho. Ressalta-se como significativo os Fóruns de 

Saúde existentes em diversos estados brasileiros e a Frente Nacional contra a Priva-

tização da Saúde (FNCPS), criada em 2010. 

A FNCPS é composta por entidades, fóruns de saúde, movimentos sociais, 

centrais sindicais, sindicatos, partido políticos e projetos universitários que atuam em 

prol da luta por um SUS 100% público, estatal e de qualidade, sob a administração 

direta do Estado, gratuito e para todos, assim como lutar contra a privatização da 

saúde e defender o projeto de Reforma Sanitária formulado nos anos de 1980. Sur-

giu em 2010 e está presente em 20 estados e no Distrito Federal (FRENTE NACIO-

NAL CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE, 2011).  

Bravo e Menezes (2015, p. 8), completam: 

 

 

Os Fóruns da Saúde existentes em diversos estados e municípios e a 
FNCPS têm se constituído em espaços de controle democrático na perspec-
tiva das classes subalternas, na medida em que tem apontado como desafio 
estratégico resistir aos interesses do capital dentro do SUS, ou seja, a saú-
de como mercadoria e fonte de lucro, “coração do capitalismo”, e denunciar 
os interesses do capital que dilaceram o SUS, em nome da defesa do SUS. 
São espaços que congregam setores da esquerda, sendo uma frente anti-
capitalista. 
 
 
 
 

Essa organização revela o esforço coletivo em retomar o projeto de Reforma 

Sanitária por várias entidades que, assim como a FNCPS, constituíram um grande 

movimento nacional contra a privatização da saúde no Brasil. Esse tem crescido e 

se fortalecido, entrando hoje em oposição ao projeto privatista. 

O objetivo da frente é fortalecer as lutas contra a privatização nos estados e 

municípios, articulando e aprofundando-as em nível nacional. Para esse fim suas 

estratégias são: 

 

 

No campo jurídico, com ações civis públicas, Ação direta de Inconstitucio-
nalidade contra as leis municipais e estaduais e contra suas implementa-
ções. Articulações com os Ministérios Públicos Estaduais e Federal, TCE e 
TCU, nesse sentido. Continuidade ao acompanhamento à votação da ADI 
1.923/98 (pela inconstitucionalidade da Lei 9.637/98 que cria as OSs) no 
STF e às visitas aos Ministros. Ampliação do abaixo assinado on-line pela 
procedência desta ADI e das entidades que assinam a Carta aos Ministros 
do STF. 
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No âmbito do parlamento, articulando e pressionando os parlamentares a 
fim de impedir este processo e denunciar publicamente os que têm votado 
contra o SUS e pela privatização; Manifestações nas Câmaras e Assem-
bleias nas sessões de votação dos Projetos de Lei que privatizam a saúde. 
No conjunto da sociedade, realizando o debate da privatização junto aos 
trabalhadores e usuários do SUS; 
Nas ruas, com caminhadas, atos de rua, paródias, palavras de ordem, de-
núncias das irregularidades e ineficiências das unidades de saúde adminis-
tradas por OSs. 
No controle democrático do controle social através da pressão sobre os 
mecanismos institucionais de controle social – Conselhos e Conferências – 
para se posicionarem contra os novos modelos de gestão. Nessa árdua luta 
temos conseguido aprovar nas conferências municipais e estaduais moções 
de repúdio à privatização, além de conquistar e mobilizar participantes para 
a luta e organização coletiva. 
No âmbito da formação com realização de cursos de atualização, debates, 
incentivo a pesquisas e trabalho de extensão em torno da saúde pública.   
Nos meio de comunicação através da produção de material para os meios 
de comunicação das entidades, partidos, sindicatos além da imprensa fala-
da, impressa e televisiva.  
 
 
 

  
Concordamos com Bravo e Correia (2012) ao afirmarem que diante dos pro-

blemas existentes no SUS, como a dificuldade no acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de complexidade e relacionados à baixa qualidade dos serviços 

prestados, gerados pelo sucateamento da rede pública com falta de pessoal, infraes-

trutura e insumos necessários para os procedimentos mais elementares , o modelo 

de gestão do SUS é apresentado como o "vilão", como um problema a ser solucio-

nado por meio de sua "modernização" dos serviços de saúde, sendo a privatização 

uma das vias para este fim. A propaganda da eficiência do setor privado associada 

aos problemas enfrentados pelo SUS hoje estimulam o "consentimento ativo" de 

muitos trabalhadores e usuários ao projeto privatista da saúde, daí a importância de 

fazer esse debate no conjunto da sociedade.  

Atualmente a Frente conta com diversos Fóruns locais, sendo atualmente 20 

(vinte) fóruns estaduais, 17 (dezessete) municipais e 1 (um) localizado no distrito 

federal com ações desenvolvidas em torno da luta por um SUS 100% público, esta-

tal e de qualidade. 

Dentre os fóruns locais está a Frente Mossoroense Contra a Privatização da 

Saúde. O fórum foi criado em maio de 2012 a partir da implementação de projetos 

de intervenção de grupos de estagiários de serviço social na saúde, que diante das 

reflexões realizadas sobre a privatização consideraram importante criar um fórum 

que envolvesse outras entidades na bandeira de luta contra a privatização da saúde.  
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O fórum desenvolve ações como seminários, debates e palestras acerca do 

tema da privatização, é responsável pela organização de atos públicos em defesa do 

SUS assim como prestar apoio aos movimentos sociais locais. Suas principais ban-

deiras de luta são: contra a privatização das políticas públicas, em defesa da saúde 

estatal e universal e contra a financeirização e política econômica destrutiva do capi-

tal. 

A frente Mossoroense já organizou quatro eventos. O primeiro deles, realiza-

do em 2012, foi o evento de lançamento da frente e contou com a presença da Prof.ª 

Maria Inês Bravo uma das lideranças do movimento. Outros dois encontros foram 

realizados no Sindicato dos trabalhadores da Saúde, Trabalho e Previdência Social 

do Estado do Rio Grande do Norte (SINDSPREVS) onde se discutiu o processo de 

privatização da saúde na conjuntura nacional.  

A última atividade organizada foi o I Seminário sobre Saúde Pública em Mos-

soró: fragilidades e possibilidades, em fevereiro de 2013, promovido pela Faculdade 

de Serviço Social (FASSO) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte em 

parceria com o Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) – Seccional Mossoró- 

e com os sindicatos dos trabalhadores da saúde do município e do estado. Estavam 

presentes integrantes do fórum estadual, trabalhadores da saúde, militantes do SUS 

e estudantes universitários.  

O evento contou com a participação de Vânia Machado de Aguiar, coordena-

dora geral do Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação do Ensino Supe-

rior do Rio Grande do Norte  (SINTEST), discutindo a privatização da saúde no Bra-

sil e no mundo com seus desafios e formas de resistência, com a Prof.ª Ms. Janiky 

Almeida (então professora substituta da FASSO/UERN) discutindo a importância da 

articulação da rede de serviços de saúde na cidade de Mossoró assim como com a 

Prof.ª Ms Aione Costa (professora adjunta da FASSO/UERN) que discutiu a Relação 

Público-Privado na Saúde em Mossoró, temática abordada em sua tese de doutora-

do em vias de conclusão. O segundo momento do evento foi destinado às discus-

sões sobre as fragilidades e possibilidades da saúde pública em Mossoró e tinha 

como público alvo os profissionais que atuam na rede pública de saúde no municí-

pio. Esse evento foi responsável por nos despertar o interesse pela temática da pri-

vatização como objeto de estudo para esta dissertação. 

Em virtude de dificuldades como falta recursos para a participação dos mem-

bros em atividades fora de Mossoró e da sobrecarga de trabalho das pessoas em 
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suas atividades cotidianas, dificultando a participação nas atividades do fórum não 

foram mais realizados outros momentos de discussão. Após a conclusão da pesqui-

sa pretendemos realizar um novo encontro com o intuito de apresentar à sociedade 

os resultados do estudo e de fomentar a discussão sobre a privatização assim como 

as últimas ofensivas privatizantes, uma vez que consideramos fundamental inserir o 

debate sobre privatização no conjunto da sociedade, mostrando o quanto de prejuí-

zo esse processo tem trazido aos trabalhadores e usuários do SUS. Nesse sentido, 

para agir, se faz importante conhecer a concepção dos usuários. 
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4 A COMPREENSÃO DOS USUÁRIOS SOBRE O PROCESSO DE PRIVATIZA-

ÇÃO DA SAÚDE EM MOSSORÓ-RN 

 

 
“O SUS é nosso, ninguém tira da gente” 

(Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde) 

 

 

 A partir do exposto sobre a trajetória do SUS, seus princípios, estruturação, 

limites e contradições, constatou-se um distanciamento entre o SUS público, univer-

sal, integral, equânime e democrático e a realidade.  A proposta original de um sis-

tema estatal, público, de qualidade, fundado na perspectiva da promoção da saúde e 

prevenção de doenças, tendo a atenção primária como prioridade, com valorização 

da sua força de trabalho, comprometido com a democracia e a participação popular 

se choca com o SUS real. O que se observa é um sistema de prevenção e promo-

ção ainda incipientes, com unidades de saúde sucateadas e com número insuficien-

tes de profissionais. Os tratamentos ainda são fortemente especializados, centrados 

no médico e nos hospitais de caráter privado. Essa relação de dependência com os 

serviços privados contribui para que os princípios da universalidade e da equidade 

sejam desconsiderados e subjugados à lógica do mercado, dos altos custos finan-

ceiros e do jogo de interesses que permeia essa relação.  

Partimos da compreensão de que as relações entre o público e o privado na 

saúde obstacularizam a efetivação da universalidade no SUS, uma vez que “a nega-

ção da concretização da saúde como direito universal está vinculada ao processo de 

ampliação do segmento privado na saúde. Este, que foi gestado no Brasil ao longo 

da história da saúde, vem se consolidando com ofensiva capitalista que, em seu 

processo de recomposição de mais uma de suas crises estruturais, subordina na-

ções aos ajustes determinados pelos organismos financeiros internacionais” (SOU-

SA, 2014, p. 233). Diante disso, este capítulo objetiva analisar as relações entre o 

público e o privado na saúde em Mossoró assim como compreensão dos usuários 

acerca dessa relação. Para isso parte de uma apresentação do município, passando 

por uma análise da organização dos serviços de saúde em Mossoró para enfim ex-

por os depoimentos e nossa análise sobre a compreensão dos usuários acerca des-

sa relação.  
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4.1 APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN 
 

 

Mossoró é um município da região oeste do estado do Rio Grande do Norte 

(RN), originado a partir da exploração agrícola, pecuária e mineral. Está localizado 

entre Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, distando 277 km, e Fortaleza, 

capital do estado Ceará, à 220 km. Ocupa uma área de 2.099,360 km², com uma 

densidade demográfica de 123,76 hab/km².  Sua população estimada em 2014 é de 

284.288 habitantes (IBGE, 2014). 

A rodovia BR-304, que passa por Mossoró, ligando Fortaleza a Natal, assu-

me o papel de corredor de oferta de serviços e comércio, tanto para a atividade da 

fruticultura, como para a salineira e petrolífera, principais atividades econômicas da 

cidade (ROCHA, 2005).  

A fruticultura irrigada, a indústria salineira e a indústria extrativa são alguns 

dos segmentos econômicos de destaque na cidade. O município é o maior produtor 

de sal do país, bem como o maior produtor de petróleo em terra. A fruticultura irriga-

da é voltada, em sua maior parte, para a exportação, com destaque para a produção 

do melão. 

A economia de Mossoró sempre esteve relacionada à produção do sal, sen-

do esta uma das primeiras atividades econômicas do Rio Grande do Norte. A explo-

ração artesanal e extensiva do conjunto das salinas de Mossoró, que além de Mos-

soró compreende o litoral dos Municípios de Areia Branca e Macau data de 1802 

(SOUTO e FERNANDES, 2005).   

A economia salineira participa da vida socioeconômica da cidade de Mosso-

ró com a geração de emprego e renda, quer seja no processo produtivo, onde os 

espaços são organizados, salinas e moageiras, e principalmente no setor de servi-

ços e comércio, por conta da logística que envolve o processo de produção e trans-

porte. Na pauta de exportação, hoje, o sal ocupa a 10ª posição entre os principais 

produtos da balança comercial do estado (ROCHA, 2005). 

Já a atividade petrolífera data do ano de 1943, ano em que foi constatada a 

presença do petróleo nas terras potiguares, que se tornou a matéria prima de fun-

damental importância para o desenvolvimento econômico da região.  

No Brasil, a Empresa Petróleo Brasileiro S.A (PETROBRÁS) detém o mono-

pólio estatal de exploração de petróleo. No Rio Grande do Norte, a empresa iniciou 
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suas atividades em 1956 com o objetivo de analisar  a anomalia sísmica constatada 

na localidade Gangorra no município de Grossos-RN. O primeiro poço foi instalado 3 

meses depois. Em Mossoró as pesquisas geológicas foram intensificadas a partir do 

incidente durante as escavações de um poço de água para a construção do Hotel 

Thermas, quando o poço cavado para abastecer as piscinas do hotel começaram a 

jorrar petróleo. Hoje, a economia de extração e beneficiamento de óleo e gás tem 

uma participação fundamental na arrecadação do Estado e de alguns municípios, 

dentre eles Mossoró. A partir de 1980 a cidade passou a sediar as instalações da 

Petrobrás (ROCHA, 2005). 

Ainda de acordo com Rocha (2005), nesta época, o município era pouco de-

senvolvido e sem estrutura, não havia condições infraestruturais para atender à po-

pulação crescente que migrou em função do funcionamento da empresa. Com a ins-

talação da empresa, dezenas de outras empresas, prestadoras de serviços no ramo 

petrolífero, também chegaram à cidade, que passou a receber massivos incremen-

tos populacionais e teve de conviver com a constante pressão de oferta de postos 

de trabalho. Nesse período surgiram também hotéis, pousadas, imóveis residenciais, 

com o intuito de acomodar a crescente massa de trabalhadores provenientes de ou-

tras cidades. Além de aquecer o mercado imobiliário, a criação da empresa também 

fomentou outros setores, como o ramo de alimentação, oficinas de manutenção, 

postos de abastecimento, telecomunicações, transporte, entre outros.  

Esse panorama de crescimento perdurou até a crise econômica que se mani-

festou a partir de 2013 vindo a ser acentuada em 2015, quando a Petrobrás anunci-

ou oficialmente a redução nos investimentos em Mossoró e no país. O anúncio foi 

amplamente divulgado no fim do ano de 2015.  
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A Petrobras é atualmente protagonista da Operação Lava Jato, na condição 

de vítima dos crimes praticados por seus próprios funcionários em conjunto com 

empresas prestadoras de bens e serviços. Pelo efeito devastador que as investiga-

ções têm sobre as expectativas de quem investe, atribui-se à Operação Lava Jato 

uma grande parcela da responsabilidade das dificuldades financeiras que reduziram 

o valor de mercado da Petrobras a menos da metade do valor contábil da compa-

nhia e, consequentemente, a redução nos investimentos.  

No que se refere aos rebatimentos da crise no município, observa-se o cres-

cente contingente de desempregados fruto do cancelamento de contratos com pres-

tadoras de serviços da Petrobrás, aumento na oferta e desvalorização de imóveis, 

redução de oferta de emprego no ramo de comércio e serviços, entre outros efeitos. 

Ao compararmos os Royalties, que se referem à transferência de cotas pela 

produção de Petróleo e Gás Natural, o município perdeu, de outubro de 2014 até  

fevereiro de 2015, cerca de R$ 3,971 milhões (cerca de 66,5% a menos).  Somente 

nesse período de cinco meses Mossoró deixou de receber aproximadamente R$ 

6,758 milhões de reais (JORNAL DE FATO, 2015).   

Outro produto que se destacou na expansão econômica que ocorreu a partir 

dos anos de 1980 foi a fruticultura irrigada. Em Mossoró, a produção de frutas irriga-

das teve início na década de 1970, passando por uma fase de expansão nas déca-

das de 1980 e 1990. Desde então o município tornou-se um pólo na produção de 
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frutas tropicais e destaca-se como maior produtor de melão do país, negociando 

com os mercados dos Estados Unidos e União Europeia. É, por isso, reconhecida 

nacionalmente como uma das áreas agrícolas de modernização e desenvolvimento 

intenso da região nordeste (ROCHA, 2005). 

 

 

4.2 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM MOSSORÓ-RN 
 

 

 

 Até a década de 1980, em Mossoró, não havia nenhum hospital geral perten-

cente à rede pública de saúde. Dos cinco hospitais existentes, quatro eram priva-

dos/filantrópicos, todos conveniados com o Instituto Nacional de Assistência Médica 

e Previdência Social (INAMPS). O primeiro hospital público gerenciado pelo governo 

do estado foi instalado em 1981, sendo destinado ao tratamento de doenças infecto-

contagiosas, o Hospital Rafael Fernandes (HRF), que teve sua origem em 1953, 

funcionando como um pavilhão anexo ao Hospital de Caridade de Mossoró. Os hos-

pitais privados e filantrópicos começaram a ser construídos a partir da década de 

1930. No início da década de 1980, ocorreram as primeiras iniciativas de descentra-

lização do sistema a nível nacional com as Ações Integradas de Saúde (AIS), ampli-

ando a rede de serviços de atenção primária com a construção de Centros de Saú-

de. No RN e, particularmente em Mossoró, estas unidades foram construídas para a 

implantação do Programa Médico da Família.  Em 1986, foi construído o primeiro 

hospital geral público em Mossoró: o Hospital Regional Tancredo Neves (HRTN), 

hoje, Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), administrado pelo governo estadual 

(SOUSA, 2013). 

 Hoje, Mossoró dispõe de 9 hospitais, sendo eles 5 classificados como geral e  

quatro especializados.  Dos cinco hospitais gerais, dois são particulares enquanto 

que nos especializados dois dos quatro são privados. 
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TABELA 3: HOSPITAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN 

 
HOSPITAL GERAL 

 
Casa de Saúde Dix Sept Rosado 
Centro Médico Rodolfo Fernandes 
Hospital Regional da Polícia Militar 
Hospital Regional Dr. Tarcísio de Vasconcelos 
Maia 
Hospital Wilson Rosado 
 

 
01 
01 
01 
01 
01 

 
HOSPITAL ESPECIALIZADO 

 
Centro de Oncologia e Hematologia Eireli 
Hospital da Mulher Parteira Maria Correia 
Hospital Municipal São Camilo de Lélis 
Instituto de Neuro Cardiologia Wilson Rosado 
 

01 
01 
01 
01 

Fonte: CNES 2015. Tabela elaborada pela autora. 
 
 

 O município exerce a Gestão Plena do Sistema Municipal, estando responsá-

vel pelas Unidades de Atenção Básica de Saúde e as Unidades de Atendimento Es-

pecializado. A atenção básica está assim organizada: 

 

TABELA 4: ATENÇÃO BÁSICA EM MOSSORÓ 

 A partir do estudo realizado por Sousa (2013), observou-se que em 2009, 

Mossoró possuía 115 estabelecimentos de saúde, sendo 47 públicos, dos quais: 04 

sob a gestão estadual e 43 geridos pelo município; 68 privados, dos quais 63 com 

fins lucrativos e 05 sem fins lucrativos, dentre estes, 33 conveniados com o SUS. 

Quanto às Unidades de Apoio, Diagnose e Terapia, todas são privadas, num total de 

33, das quais 15 são conveniadas com o SUS. 

 

 

 

 

 

 

Tipo Ano 
Em Funciona-

mento 
Em  

Construção 

População Co-
berta pela Aten-

ção Básica 

% População Co-
berta pela Atenção 

Básica 

 Unidades Básicas 
de Saúde 

2015   46     8     216.700     77,30 %  

Fonte: DAB/SAS/MS 
 
 
 

 



85 

 

TABELA 5: Estabelecimentos de saúde do município de Mossoró-RN  

 
ESTABELECIMENTO/ 
TIPO DE SERVIÇO PRESTADO 

PÚBLICO       PRIVADO TOTAL 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 47 68 115 

ESTABELECIMENTOS COM INTERNAÇÃO 4 6 10 

ESTABELECIMENTOS SEM INTERNAÇÃO 43 33 76 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE ESPECIALI-
ZADO COM INTERNAÇÃO  

1 1 2 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE ESPECIALI-
ZADO SEM INTERNAÇÃO 

1 45 46 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE COM ESPE-
CIALIDADES COM INTERNAÇÃO 

3 3 6 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE COM ESPE-
CIALIDADES SEM INTERNAÇÃO 

8 17 25 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE COM APOIO À 
DIAGNOSE E TERAPIA (ADT) 

0 29 29 

TOTAL 107 202 313 

FONTE: IBGE – CIDADES: MOSSORÓ/RN, SERVIÇOS DE SAÚDE 2009. Tabela elabora-
da pela autora. 

 

 Concorda-se com a autora ao constatar que os serviços privados de saúde se 

concentram na alta e média complexidade, bem como nos estabelecimentos de 

Apoio a Diagnose e Terapia. Observa-se que os serviços de saúde existentes em 

Mossoró são predominantemente privados e as consequências se materializam no 

cotidiano das desigualdades do atendimento. Na atenção especializada ou média 

complexidade da rede pública temos: 

TABELA 6 : ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS ESTATAIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
MOSSORÓ  

 
NATUREZA TIPO DE ESTABELECIMENTO QTD 

 
UNIDADES  ESPECIALIZADAS 
 

 
Banco de Leite Materno* 
Hemocentro 
Centro Clínico com especialidades médicas 
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) 
Unidade Móvel Odontológica 
Centro de Reabilitação Oral, Física e Motora 
Unidades de Pronto atendimento (UPA) 
Unidade do Sistema de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) 
Unidade Central de Agentes Terapêuticos 
(UNICAT) 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – 
(CEREST) 
Central de Marcação e Regulação de Consultas 
Centro de Apoio e Controle da Obesidade 
Ambulatório Materno Infantil (AMI) 
Central de Ambulâncias (transporte social) 

01 
01 
01 
01 
01 
01 
04 
01 

 
01 

 
01 

 
01 
01 
01 
01 

 
UNIDADES DE SAÚDE MENTAL 

 
Centros de Atenção Psicossocial 

 
04 

Fonte: CNES 2015. Tabela elaborada pela autora. 
 



86 

 

 A partir dessa tabela com as unidades de atendimento especializado público 

em Mossoró é que as instituições campos de pesquisa foram selecionadas. O crité-

rio utilizado para a escolha das duas foi o fato de ambas se tratarem de centros de 

especialidades, oferendo diferentes serviços e por apresentarem um público alvo 

heterogêneo. 

 

 

4.3 COMO OS USUÁRIOS COMPREENDEM E VIVENCIAM O PROCESSO DE 
PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE EM MOSSORÓ-RN? 
 

 

 

 Com o objetivo de compreender o que pensam os usuários e como estes vi-

venciam o processo de privatização da saúde, foi realizada pesquisa de campo nos 

centros de especialidades PAM e AMI.  

O Centro Clinico Professor Vingt-Un Rosado, popularmente conhecido como 

PAM, porque antes da Reforma Sanitária era um posto de assistência médica do 

INAMPS, é uma instituição do Governo Municipal de Mossoró, que atende a uma 

demanda oriunda de toda Região Oeste do Rio grande do Norte, compondo a rede 

de serviços de média complexidade. Na instituição são atendidos usuários encami-

nhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para um tratamento médico espe-

cializado.  

Não se sabe a data exata de sua inauguração, mas por meio de arquivos da 

instituição, identificamos que, quando foi criada, recebeu o nome de Hospital Fran-

cisco Menescal ou, como era popularmente conhecido, Hospital dos Salineiros, po-

rém, esta unidade tinha caráter fragmentador, uma vez que somente os funcionários 

das salinas tinham acesso aos atendimentos embora fosse financiada pelo Governo 

Federal através do INPS/INAMPS.  

O Hospital do Sal oferecia atendimento somente os trabalhadores das salinas 

que contribuíam para que assim tivessem direito aos serviços de saúde. Ao longo 

dos anos passou por diversas transformações tanto no que tange a organização e a 

administração, tornando-se posteriormente Estadual e atualmente Municipal, a estru-

tura física também foi modificada ao longo dos anos. A prefeitura municipal de Mos-

soró investiu, na reestruturação do centro, o intuito do investimento foi melhorar o 

atendimento aos usuários desta unidade de saúde.  
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A unidade tem por objetivo realizar atendimentos médicos especializados, 

como exemplo, exames laboratoriais, ultrassonografia, eletroencefalograma, testes 

ergométricos, eletrocardiograma, pequenas cirurgias, biopsia. São aproximadamente 

35000 atendimentos mensais, uma estimativa de 1200 por dia. As especialidades 

médicas são diversas, tais como oftalmologia, psicologia, cardiologia, urologia, der-

matologia, fonoaudiologia, otorrinolaringologia, ortopedia e cirurgia geral. 

Já o Ambulatório Materno Infantil Dr. Raimundo de Medeiros Fernandes foi 

fundado em 13 de março de 2008. Oferece acompanhamento pré natal à gestantes 

de alto risco, com atendimentos de ginecologia e obstetrícia, mastologia, psicologia, 

como também atendimentos voltados ao público infantil com pediatria, fisioterapia e 

fonoaudiologia.  

Ao todo foram entrevistados 20 usuários, entre homens e mulheres, sendo 12 

no PAM e 8 no AMI. No PAM o perfil dos usuários era bastante heterogêneo. Se 

disponibilizaram em participar do estudo homens e mulheres, jovens adultos, adultos 

e idosos, portadores de diploma de curso superior e não alfabetizados. Enquanto 

que no AMI todas as entrevistadas eram do sexo feminino, estavam grávidas ou 

acompanhando suas crianças. Todas eram alfabetizadas. 

A primeira pergunta da entrevista semi estruturada convidava os usuários a 

avaliar os serviços de saúde prestados pela instituição em que se encontravam. Das 

10 entrevistas válidas realizadas no PAM o teor das respostas nos revelaram as 

principais dificuldades enfrentadas pelos usuários.  

 

 

Entrevistadx 1 (PAM): Mulher, pelo Pam é horrível. Você tem que chegar 
muito cedo, por exemplo agora, muitas crianças ficam irritadas. O médico 
chegou de 09:30. Uma responsabilidade que eles não têm, de chegar cedo 
e arcar com o compromisso, entendeu? Porque eles não consultam só ido-
so, eles consultam pessoas ‘precárias’, pessoas que são de fora. Ele tava 
marcado de 7h da manhã. Cheguei 05:30h para pegar a ficha e esperar ele 
7h da manhã. E ele chega 9:30h pra 10h.  “Tavam” reclamando, semana 
passada ele chegou de 10h da manhã. E isso daí atrapalha muito a gente, 
estressa as crianças, estressa a gente também. Idosos que chegam aqui, 
praticamente em situações precárias, que têm suas responsabilidades, não 
podem sair, porque também precisam se consultar. Aí é difícil né? 

 

 

 Este depoimento nos aponta para uma das principais queixas dos usuários do 

SUS, a demora no atendimento. Essa demora tem uma série de motivos. Na situa-

ção em questão, se deve ao fato de a maioria dos médicos possuírem múltiplos vín-
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culos de trabalho em outros estabelecimentos públicos ou em seus consultórios pri-

vados. No PAM observa-se que a maioria dos médicos não é concursado e sim 

prestador de serviços através de cooperativas, correspondendo assim a uma moda-

lidade de privatização. Observa-se também uma falta de compromisso de grande 

parte dos profissionais com a população que após aguardar longo período pela data 

da consulta ainda tem que se submeter a horas de espera pelo atendimento médico. 

Revela também uma falta de compromisso por parte da gestão do serviço, conivente 

com as práticas dos profissionais médicos.  

 Apenas 20% dos usuários entrevistados na instituição classificam o atendi-

mento como bom. Afirmam que existem profissionais comprometidos com a saúde 

da população, entretanto esse perfil não corresponde a maioria: 

 

 

Entrevistadx 3 (PAM): Olhe o sistema de saúde é, bom, aqui em termo as-
sim, porque assim, é uma coisa que vai de cada profissional. Tem aquele 
profissional médico que o paciente chega e ele realmente faz aquele históri-
co que é o anamnese né que chama, do seu paciente. E tem aquele que 
simplesmente ele chega, como eu tô falando com você, escuta o que eu tô 
falando, ele prescreve aquela receita, eu acho isso muito errado, entrega ao 
paciente e tchau, o paciente vai embora. Eu acredito que na faculdade ele 
tem a orientação, acredito assim, que quando a pessoa é um médico ele 
tem que examinar o paciente, seja a especialidade qual for, infelizmente, 
não é o que acontece, infelizmente! Eu acredito que para o paciente fica 
muito a desejar, só por conta disso. Tem deles que atende, tem uns que 
atende bem, é muito simpático, agora o primordial que seria o exame que 
ele deveria realizar no paciente isso fica a desejar. Digamos que entre dez, 
um examina o paciente e os outros apenas prescrevem e pronto! E o paci-
ente vai fazer os seus exames, depois voltam, mostram. Infelizmente! 
 
 
 

Afirmam que a situação no serviço já foi pior: 

 

 
Entrevistadx 4 (PAM): É, o PAM já teve pior em alguns anos, um pouco len-
to né, os serviços, em marcações. Demorava muito tempo para marcar uma 
consulta, um raio-x, mas hoje, pelo menos nesse ano, eu tô precisando dos 
serviços e está bem rápido os serviços, saem rápido as marcações, marca 
assim no posto de saúde e aqui marca pra vir fazer o serviço.  

 

 

 Os depoimentos revelam uma clara insatisfação com a prática médica, haja 

vista que a maioria destaca problemas relacionados ao atendimento realizado pelos 

médicos. Constatamos que os usuários vinculam a assistência à saúde pública às 



89 

 

pessoas de baixa renda, demonstrando o desconhecimento do princípio da universa-

lidade SUS. Ao mesmo tempo em que questionam a irracionalidade da gestão dos 

serviços de saúde. A partir do exposto, observa-se que perspectiva do direito social 

se constitui pelo acesso à saúde a todos, de forma igualitária, garantida pelo Estado, 

de caráter público e universal. Entretanto, na sociedade capitalista estes direitos não 

excluem a perspectiva do mercado, que aparece como suplementar, extensiva a 

quem pode pagar, constituindo-se em estratégia de privatização, embora se geste 

propostas para o mercado subsidiar a universalização por meio da popularização de 

planos privados, uma ofensiva que fere o conteúdo universal do SUS (SOUSA, 

2014). 

 

Entrevistadx 8 (PAM): É um serviço muito importante né, que as pessoas de 
baixa renda não consegue fazer particular e o PAM ele fornece todos os ti-
pos de médicos né. É um serviço que é útil para todos mas poderia, poderia 
ser melhor ainda. É um serviço lento, é pra fazer um, marcar uma consulta 
com o urologista tem vezes que passa mais de mês e as vezes a pessoa 
não pode esperar. Então poderia ser melhor porque Mossoró tem muito 
médico né, que tivesse um, não sei se é falta de questão financeira, que o 
governo não paga o suficiente para eles, se talvez pagasse eles pudesse 
adiantar, porque se eles quiserem eles podem adiantar a consulta né, de-
pende deles, ai por isso, devido a isso, de não ser “ressaciado” de forma, 
receber um valor justo, um valor bom, ai talvez eles botam dificuldades. A 
administração do SUS poderia ser melhor, por eles, quando eles querem 
eles conseguem antecipar, adiantar cirurgia eles conseguem. 

 

 

Como o PAM é um serviço integrante da rede de média complexidade, para 

ter acesso, o usuário deve ser encaminhado por um médico clínico geral da UBS. 

Esse encaminhamento também foi apontado como uma das dificuldades enfrenta-

das pelos usuários, conforme os relatos a seguir: 

 

Entrevistadx 14 (PAM): Assim, é, eu costumo usar pouco o serviço, mas o 
pouco que eu já usei eu não tenho, assim eu não tenho muito a reclamar 
não. A única coisa assim que eu acho muito errada é, porque pronto, na mi-
nha UBS pra gente pegar uma ficha, a gente tem que dormir, então assim, a 
gente vai de seis horas da noite, pra tá lá de sete, pra pegar a ficha de sete 
da manhã. Ai assim eu acho isso muito errado e um desrespeito com a so-
ciedade. Mas assim com relação ao serviço médico, eu acho tudo ok. 
 

 

 O depoimento evidencia um outro problema enfrentado pelos usuários para o 

acesso aos serviços de saúde, que são as extensas filas nos postos de saúde em 

decorrência da insuficiência do número de UBSs, bem como do número de profissi-
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onais. Se houvesse mais médicos e mais equipes profissionais durante todo o horá-

rios de funcionamento das unidades, demandando assim o cumprimento da carga 

horária completa de trabalho, certamente as filas seriam minimizadas.  

Já no AMI as respostas foram unânimes em avaliar o serviço como positivo. 

Com exceção de algumas críticas por parte das usuárias com relação à postura de 

determinados profissionais.  

 

Entrevistadx 6 (AMI): Minha primeira gestação foi todo acompanhada aqui 
no AMI e eu gostei muito, principalmente da médica que me atendeu da 
primeira gestação. É excelente, não teve do que reclamar dela, do atendi-
mento dela. Já a da saúde, doutora que eu estou agora não é tão boa, por-
que ela, sei lá, parece assim que ela atende por mau vontade, eu não sei se 
é por cara que ela faz. Mas assim, o atendimento em si, é bom. O atendi-
mento em si é bom, porque eles assim, se a gente tiver a necessidade de 
ter o acompanhamento de uma nutricionista, de uma nutricionista ela enca-
minha, dentista essas coisas. 
 
Entrevistadx 7 (AMI): A qualidade aqui é boa, o atendimento aqui é bom, o 
serviço aqui é bom.  
 
Entrevistadx 11 (AMI): São todos bons, pelo menos eu fui muito bem aten-
dida, pela recepção, pelas enfermeira, pela médica. Eu tô com a quarta 
consulta hoje, aqui. 
 
Entrevistadx 12 (AMI): Mulher até agora que não tenho o que queixar não. 
Porque toda vida quando eu venho eu sou bem atendida, nunca deixei de 
ser atendida e não tenho nada a dizer não. É porque tem que ser assim 
mesmo, é pelo SUS tem que esperar, a pessoa não pode se estressar por-
que é pior. 
 
Entrevistadx 13 (AMI): Mulher, eu avalio bem, só que eu tô tendo um pro-
bleminha de obstetra, não tô me sentindo à vontade com ela, ela não me 
deixa esclarecer as coisas, ela não quer dar a minha licença de nove mês, o 
problema tá só nela. Mas o restante das outras tá ótima. 
 
Entrevistadx 17 (AMI): Eu não tive nenhum problema com SUS. Todo o meu 
acompanhamento, por exemplo na gravidez, como outras consultas que eu 
precisei foi muito satisfatório. Nunca tive nenhum problema pra marcar con-
sulta, pra marcar exame, nunca teve demora, esperar muito tempo. Não te-
nho do que reclamar não. 
 
Entrevistadx 18 (AMI): Olha pra mim, como o que eu preciso é resolvido, pra 
mim eu não tenho o que reclamar não, do SUS não. É tem coisas que são 
difíceis, principalmente pra ela agora que é prematura, tem que ter o acom-
panhamento com alguns especialistas e aqui não tem. Ontem mesmo tive 
que ir pra Natal, fui uma viagem à Natal porque ela tem, tem que ser orto-
pedista pediátrica, tem o pezinho torto, então teve que ser pra lá, não teve 
em Mossoró. Mas consegui a consulta entendeu, então pra mim, pelo me-
nos o que eu to precisando pelo momento o SUS tem me atendido. 
 

 

Na segunda questão os usuários foram questionados sobre como eles pen-

sam que seriam os serviços de saúde, caso a instituição em que se encontravam 
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fosse privada. As respostas demonstram que a maioria relaciona o que é privado a 

organização, eficiência, eficácia, bom atendimento, limpeza, etc. No entanto apre-

sentam o temor de terem que pagar pelos serviços de saúde e identificam um pro-

cesso de discriminação da pobreza nos serviços particulares. 

 

 

Entrevistadx 1 (PAM): Particular acho que ficaria um pouco mais difícil, por-
que não é todo mundo que tem condições de pagar, principalmente na área 
mais baixa. Acho que ficaria muito mais difícil. 
 
Entrevistadx 2 (PAM): Pelo que eu lembre das outras clínicas pra nós da 
classe mais inferior eu acredito que nem atendido a gente era aqui. Eu 
acredito que o quê a gente vê nas outras clínicas, a gente não pode nem 
chegar perto (...) 
 
Entrevistadx 3 (PAM): Bom... É, quando fala privado assim, no caso o que 
eu esperava, a expectativa é que fosse a seguinte, que realmente funcio-
nasse. Tá entendendo? Já que se fosse privatizado, mas que pelo menos 
funcionasse (...) E se eles privatizassem, mas que pelo menos fosse com 
uma responsabilidade para que aquilo ali realmente funcionasse, botasse 
para funcionar e não deixar a população nesse... é um desespero. Sincera-
mente! 
 
Entrevistadx 9 (PAM): Eu acredito que de uma certa forma, todo serviço pri-
vado ele é muito mais qualificado do que um público (...) 
 
Entrevistadx 10 (PAM): Talvez fosse melhor né. Talvez pagamentos em dia 
dos funcionários, isso. 

 
 
 

Existem também aqueles que acreditam que pouco mudaria, devido à cres-

cente busca por serviços de saúde inversamente proporcional à oferta destes. 

 

 
Entrevistadx 4 (PAM): (...) assim, eu acho que pouca coisa diferente, devido 
a quantidade de gente né, se fosse privado que nem você chega assim na 
Unimed, você aguarda do mesmo jeito, do mesmo jeito você aguarda. Muita 
gente critica assim os serviços público, mas assim, a base, a quantidade de 
gente é, vamos ser sincero, tem muita gente! Você chega na Unimed como 
eu falei, tem muita gente assim, espera lá, aguardando em outros serviços 
assim, aqui do mesmo jeito, assim, então eu acho assim, tem muita gente e 
o serviço fica dividido. 
 
Entrevistadx 7 (AMI): Hoje em dia até os serviços particular estão bem es-
casso, assim, bem complicado também, porque em termos de exames eu to 
fazendo tudo particular e não é tão simples de conseguir fazer, como, é a 
mesma dificuldade do SUS mesmo pagando. 
 
Entrevistadx 12 (AMI): Mulher, não sei porque eu vejo muita clínica ai que 
as vezes a gente faz uma coisa particular e espera do mesmo jeito como se 
faz no SUS. Eu sei que é mais rápido mas tem pouca diferença. 
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Alguns usuários apontam para diferenças na qualidade e no tempo de aten-

dimento entre as redes públicas e privadas. Em suas falas se identifica a contradição 

do atendimento respeitoso de profissionais quando estão no setor privado e aten-

dem de forma diferenciada, pois a maioria atende no SUS, mas, no entanto, há um 

comportamento, uma cultura que valoriza o atendimento privado, como se o público 

não fosse pago, contribuindo para a desvalorização do público, que culturalmente é 

visto como o campo que não presta, não funciona e há profissionais que incentivam 

essa desqualificação. O desrespeito com os direitos pelo nosso Estado (nação) com 

os cidadãos e cidadãs só contribui para a crescente adesão ao setor privado. 

 

 
Entrevistadx 14 (PAM): Eu acho que era diferente. Eu acho que não preci-
saria de tá ninguém dormindo nas calçadas pra pegar ficha não. Eu acho 
assim que, é totalmente diferente você ir para uma consulta particular do 
que você ir pelo SUS né. Eu acho que isso é bem claro porque, quando a 
gente entra num consultório particular o médico tem toda aquela preocupa-
ção, sendo que o da UBS também tem, mas é aquela coisa muito rápida, as 
vezes você não consegue dizer tudo que você ia dizer, antes de você entrar 
ele já está perguntando o que foi, pra atender aquele número de pessoa, 
coisar a demanda. Eu acho que seria diferente sim, nesse ponto de vista de 
atendimento e também na parte de comunicação, porque eu acho que falta 
é comunicação com a gente. Principalmente na UBS do meu bairro eu sinto 
isso, porque as vezes tem programas de vacinas, que assim, as pessoas 
que passam, os agentes de saúde não vai. Lá na minha casa tem um idoso, 
e eu sei que assim, pelo menos uma vez por mês era pra elas passarem, 
pra saber, porque assim, idoso é mais, idoso e criança tem uma prioridade 
né. E o lá de casa, ele é paraplégico, e assim, pra ele toma uma vacina, eu 
moro bem pertinho do posto, mas pra ele tomar a vacina eu tenho que ir 
três, quatro vezes pra eles poderem vir. Porque eu acho isso muito errado, 
porque se eles sabem, o meu agente de saúde sabe que na minha casa 
tem esse idoso, ele precisa está visitando pra saber se tá tudo ok, pra saber 
se ele já tomou a vacina ou não e isso deixa muito a desejar. 
 
 
 

A fala também evidencia o problema da violação dos direitos das pessoas 

com deficiência e idosas, uma vez que o Estatuto do idoso afirma que: 

 

  

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivên-
cia familiar e comunitária.  
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Condições estruturais do ambiente como: ventilação, desconforto de perma-

nência, falta de cadeiras, horários dos profissionais , etc. implicam na qualidade do 

atendimento e na comparação com as instituições privadas, como se o problema 

fosse pelo fato de ser público, a cultura do público para pobres que faz com que os 

gestores não qualifiquem os ambientes, pois pobre se conforma de ser atendido em 

qualquer lugar, como se fosse de graça, como se não se pagasse pelos serviços via 

impostos, aqui pode-se ressaltar a corrupção, o oportunismos de gestores, desvio de 

recursos, que acabam beneficiando a privatização. 

 

 

 
Entrevistadx 6 (AMI): O atendimento seria melhor, não que seja ruim agora, 
como eu falei, mas seria uma coisa assim mais organizada. Como a gente 
vê aqui não tem ventilação, aqui é tudo muito abafado, pequeno e quente. 
Quando eu fazia da minha menina era lá perto do Abel Coelho, já lá era 
mais aberto, mais ventilado e aqui a gente vê que o ventilador funciona um 
sim e outro não. Mas se fosse privado, talvez, pelo fato da gente estar pa-
gando de novo né, porque é público a gente paga também, ai eu acho que 
essas correções já teriam sido feitas. Assento, também falta, muitas vezes a 
gente chega e tem mulher que fica em pé. Porque todo mundo aqui é prefe-
rencial e não tem como você passar na frente. 
 

 
 
 

Na fala dos usuários é possível compreender que eles identificam e denunci-

am as condições do atendimento médico, assim como as condições de ambiente e 

estrutura física inadequadas ou insuficientes para atender a população.  

Nesse sentido, concordamos com Sousa (2014, p. 231) ao afirmar que: 

 

 

O funcionamento dos serviços de saúde pública, dependendo da gestão e 
organização, muitas vezes entra em um círculo vicioso. As condições infra-
estruturas são precárias e a remuneração é baixa, por isso os profissionais, 
particularmente os médicos, se recusam a trabalhar no sistema público. Há 
escassez principalmente de médicos especializados, que preferem se dedi-
car aos seus consultórios particulares atendendo a planos e seguros. Aque-
les contratados pelo SUS, muitas vezes não cumprem com as obrigações 
contratuais como, por exemplo, a carga horária de trabalho e os plantões. 
Dividem-se entre o emprego público e o atendimento privado, seja em seus 
consultórios ou nos hospitais particulares. Alguns desses profissionais pos-
suem uma cultura de que o trabalho no setor público não é prioritário, trata-
se de benesse, favor, caridade. Por isso, não criam vínculo nem compro-
misso com o seu trabalho como servidor público e estabelecem diferenças 
de tratamento entre os usuários do SUS e os que frequentam os consultó-
rios particulares. 
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Na terceira questão os usuários foram questionados se já precisaram procurar 

serviços de saúde particulares e se sim, em qual ou quais circunstâncias. Das dezoi-

to entrevistas válidas, apenas um usuário afirmou sempre realizar todos os exames 

pelo SUS. No discurso dos sujeitos, o principal motivo para a procura de um serviço 

particular foi a demora no atendimento, seja para uma consulta ou realização de 

exames. Os usuários se contentam em realizar apenas a consulta pelo SUS e, para 

não perderem o retorno, se submetem a pagar pela realização dos exames.  

 

 

Entrevistadx 1 (PAM): Já! Devido o SUS não ceder (atender) as necessida-
des. No caso que aconteceu comigo foi uma infecção que eu tive na urina aí 
precisava de um exame. O SUS não liberava o atendimento e também não 
liberava o exame. É muito difícil, eu acho muito difícil. Porque as necessida-
des das classes mais baixas é muito difícil conseguir as coisas pelo SUS 
[...] 

 
Entrevistadx 8 (PAM): Já. Foi uma ultrassom que eu precisei fazer com ur-
gência ai o posto de saúde deram uns, mais ou menos quase um mês e eu 
não podia esperar não. Tava com um problema, uma crise de rim ai, tava 
urgência, tava todo dia sentindo dor ai o médico me encaminhou pro posti-
nho, mas eu não aguentava, eu fiz particular. 
 
Entrevistadx 15 (PAM): Já. Já fiz já. Eu fui porque não tinha no posto ai tive 
que pagar, era consulta. Porque eu sou muito nervosa, ai eu precisava de 
um médico pra bater uma, endoscopia não, aquele de cabeça, tomografia. 
Tomografia o SUS não dá, o SUS só dá se tiver muito ruim. Eu fiz particular 
essa, fiz a consulta e lá mesmo eu fiz a tomografia, tudo particular. 
 
Entrevistadx 16 (PAM): Já. É porque o problema dela era pra ser ligeiro sa-
be, era pra ser urgente. Ai pelo SUS é mais devagar, ai a gente teve que 
pagar. Eu paguei o cardiologista, o cateterismo o cardiologista me deu, por-
que ele viu as minhas condições porque eu fui fazer o teste ergométrico e 
enfartei na esteira, ai ele me deu. Um médico muito bom, ele é particular, 
paguei só a consulta, ele me deu o resto tudim, foi Dr. Leonardo, agradeço 
muito a ele.  
 
Entrevistadx 6 (AMI): Eu faço particular, porque como a menina mesmo dis-
se, demora bastante pelo SUS e quando ela pediu o SUS estava em greve 
ai foi que fui recorrer para o particular mesmo. 
 
Entrevistadx 7 (AMI): Todos eu estou fazendo particulares. Porque como eu 
trabalho, eu não tenho muito tempo disponível para marcar os exames e 
sempre quando eu marco é um mês depois, as vezes quando vem agendar 
já tem passado até o prazo da consulta. A dificuldade maior que eu encon-
tro no SUS é marcação de exame, é mais complicado do que uma consulta. 
 
Entrevistadx 11 (AMI): Já, foi os exames da gestação agora, porque o SUS 
demora a marcar. Foram esses exames de rotina, sangue e urina. 

 
Entrevistadx 17 (AMI): Já precisei, quando eu estava grávida eu precisei fa-
zer exame particular. Por causa que eu tive uma complicação no início da 
gravidez, então eu não podia esperar quinze dias, vinte dias pra ser marca-
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do uma ultra pra me darem uma data pra que eu fosse fazer. Tive que tirar 
do bolso e fazer porque era uma questão de urgência, então tive que pagar 
sim. 
 
Entrevistadx 18 (AMI): Já, na gravidez, na gestação, um exame de sangue, 
que realmente eu precisava de um exame de sangue com urgência e o SUS 
infelizmente num dá essa, não tem a rapidez que o particular nos dá. 
 
 
 

As falas ainda evidenciam diferentes perfis de usuário: os pobres, que recor-

rem somente ao SUS, e o os que possuem planos de saúde ou pagam os serviços 

diretamente, mas que também são usuários do sistema público. Há hospitais e clíni-

cas para todos os níveis: para os pobres que só dispõem do SUS; para pobres que 

pagam planos de saúde de baixo custo; para pessoas com renda média, que contra-

tam planos ou seguros de saúde de custo maior; e para os ricos que frequentam os 

maiores centros médicos (SOUSA, 2014, p. 231). 

Esta realidade foi a mesma das duas instituições. Observa-se com isso que o 

gargalo do atendimento está na realização de exames tanto simples como de média 

e alta complexidade. As dificuldades de acesso contribuem para o crescimento do 

setor privado, alimentando-o e contribuindo para que essa relação público/privado 

impeça a universalização do sistema. 

O relato de um dos usuários, que precisou ser submetido a uma cirurgia orto-

pédica denuncia as dificuldades no atendimento no serviço de alta complexidade. 

Aponta para a demora na realização de cirurgias e para a falta de material para a 

realização do procedimento. Levando ao usuário a apelar para a ajuda de conheci-

dos para a realização do procedimento em questão: 

 
 
Entrevistadx 9 (PAM): Já. Nessa mesma (situação) que eu vivo hoje né. Eu 
fui acidentado, desde abril, quebrei o meu braço, fraturei una e radio, expos-
ta todas duas. Na época eu tive que procurar serviço público, foi exatamen-
te o HRTM. Não fiz a cirurgia que era pra ter feito nesse dia exatamente, 
porque não tinha o material. Essa minha cirurgia eu fiz com quarenta dias 
após o acidente, fiz exatamente pela amizade que eu tenho, fiz na casa de 
saúde, na Dix-Sept Rosado pelo SUS e de lá pra cá eu tive que ir pra esse 
meu médico, particular, fui para ele duas vezes ainda particular, não que ele 
tenha exigido, mas é porque eu vi realmente a necessidade de ir pra ele re-
almente particular porque se eu fosse depende do SUS, pra ser atendido 
por ele aqui ia demorar um certo tempo. Então assim, eu ainda fui duas 
consultas com ele ainda, né particular, e de lá pra cá não, ele disse pode ir 
até o PAM, pra vocês terem só uma ideia eu tô sendo atendido aqui, essa 
três últimas vezes sem nenhum encaminhamento lá do posto de saúde. 
Que é o correto, passar pelo posto de saúde, para o posto de saúde marcar 
e eu vim até ele, como se eu fosse fazer o que é realmente legal, eu não iria 
fazer a minha cirurgia agora, e essa minha cirurgia eu tenho que fazer agora 
porque é de uma certa forma urgente. Então se eu fosse aguardar pelo SUS 
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pra que isso realmente acontecesse da maneira que deve ser, eu não ia fa-
zer a cirurgia. 
 

 

O atendimento especializado com ortopedistas e traumatologistas, constitui 

outro grande e grave problema, devido à escassez de profissionais em Mossoró e os 

reduzidos médicos não se dispõem atender pelo SUS, o que obriga os usuários a 

procurarem por especialistas na rede particular contribuindo assim com a mercantili-

zação dos serviços médicos.  

Com o intuito de identificar possíveis modalidades de privatização no atendi-

mento público, questionamos os usuários se eles tinham conhecimento que o SUS 

encaminha seus usuários para atendimento na rede privada e o que eles, enquanto 

usuários, pensam à respeito disso.  

O Estado brasileiro sempre teve a prática de disponibilizar serviços de saúde 

através da contratação de terceiros, ao invés de estruturar a sua própria rede de 

serviços. Esse processo, que torna a exploração da saúde um dos maiores negócios 

econômicos do país, foi largamente intensificado durante o período de implantação 

do SUS. Isso se deve à lógica de financiamento estabelecida via pagamento por 

procedimentos, o que tornava essa opção politicamente mais rentável e rápida, ou 

porque o gestor mantinha alguma relação direta com prestadores de serviços do se-

tor privado, uma situação que sabemos bastante comum no Sistema. Na medida em 

que o poder público desestruturava seus serviços especializados, substituindo-os 

por serviços privados contratados via convênio, criam-se as condições necessárias 

para o estabelecimento e desenvolvimento da saúde suplementar, que nos últimos 

anos cresceu consideravelmente, beneficiada, sobretudo, pelo último governo ( BA-

TISTA JÚNIOR, 2011).  

Alguns entrevistados desconheciam essa possibilidade: 

 

  

Entrevistadx 2 (PAM): Não, eu não sabia! 
 
Entrevistadx 4 (PAM): Não sabia, pois bom saber! 
 
Entrevistadx 14 (PAM): Não sabia. 
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Embora alguns dos entrevistados desconheçam a prática do encaminhamento 

para a rede privada especializada, essa conduta é bastante recorrente dentro dos 

serviços de saúde do SUS. As parcerias são firmadas via convênio, em sua maioria 

para a realização de exames desde os simples aos mais complexos e assim como 

leitos para internação.  

Outros já vivenciaram esse processo e contaram como aconteceu. 

 
 

 
Entrevistadx 1 (PAM): Eu sei. Já passei por isso na gravidez. Graças a Deus 
foi tudo bem calmo. Fui encaminhada pra cá e daqui fui encaminhada para 
a clínica particular porque não fazia aqui (...) 
 
 
Entrevistadx 17 (AMI): Já. Eu até gostei, foram uns exames de rotina do 
primeiro trimestre da gravidez, que procurei fazer, procurei no PAM e não 
consegui, tava havendo uns problemas e tava demorando muito pra conse-
guir fazer esses exames. Voltei pra enfermeira com quem eu tava fazendo 
acompanhamento no posto e ela me orientou, uma requisição por escrito, a 
procurar uma clínica particular que fazia por convênio pelo SUS e eu con-
segui fazer, fiz os exames num dia só, recebi no dia seguinte. Gostei! Foi 
bem rápido. 
 
 
 

A fala de um dos entrevistados nos chamou atenção com relação ao trata-

mento dado aos usuários do SUS nas clínicas particulares. O depoimento revela a 

diferenciação no tratamento entre usuários de planos de saúde e particular e os 

usuários do SUS: 

 
 
 
Entrevistadx 8 (PAM): Sim, foi exame de sangue e ultrassom, foi o exame 
de sangue e ultrassom né, porque o resto faz aqui. O atendimento péssimo 
na clínica. Lá na clínica lá eles estabelece(m) um horário, se você chegar 
depois de sete, você não é atendido. Teve uma vez que eu fui bater uma ul-
trassom (...) Eu cheguei de oito e vinte e eu não fui atendido, a mulher re-
marcou bem, remarcou um mês depois, ela justificou que eu tinha que che-
gar de sete hora. Mas se eu chegar de sete hora tem um bucado de gente 
na minha vez. Ai a outra vez eu cheguei mais cedo, cheguei de sete hora, 
fui sair de lá quase oito e vinte, então eles colocam dificuldade quando se 
trata pelo SUS, eles ficam botando dificuldade em atender. Eu disse: – Num 
tem um bucado de gente pra ser atendido? Não porque ultrassom tem que 
ser até sete hora (...) Aí quando eu retornei eu fui bater a ultrassom mais de 
oito hora. Como é que pode? Eu vim a última vez aqui de oito hora e não fui 
atendido e minha ultrassom foi batido de oito e meia. Então é como, é como 
se tivesse dito né, a ética deles né, de querer ajudar, quando eles acham 
que tem gente demais e não quer, botam dificuldade, pensam que o serviço 
do SUS é um serviço grátis, mas não é grátis, é um imposto que a gente 
paga. Tudo que você vai fazer nada é grátis, tudo imposto, ai passa a ideia 
de se humilhar a eles, mas não é não, é um direito nosso. 
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 De acordo com o usuário, os pacientes do SUS deveriam ser atendidos bem 

cedo, antes dos pacientes de convênios ou particulares.  A análise da fala em tela 

constata a situação de segmentação entre os usuários do serviço público e do priva-

do. Esse distinção pode ser facilmente observada em serviços de saúde convenia-

dos ao SUS, instituindo as chamadas portas duplas de acesso aos serviços de saú-

de. Santos (2014, s/p), define a dupla porta de entrada: 

 

 

A chamada “duas portas” traduz-se pela preferência de atendimento nos 
hospitais públicos, às pessoas que possuem planos ou seguro-saúde, ou 
que se dispõe a pagar pelos serviços prestados. Para cada tipo de clientela, 
um tipo de acesso aos serviços; para os que pagam, garante-se atendimen-
to prioritário, sem filas, em sala de espera confortável, com consulta pré-
agendada etc.; aos demais (cidadãos brasileiros, com direito à saúde de 
forma igualitária), o atendimento é de segunda classe; consulta e exames 
com espera de semanas ou meses, filas, a insensatez e o desrespeito na 
marcação de todas as consultas do dia em um único horário; salas de espe-
ra sem o menor conforto, cirurgias agendadas em datas incompatíveis com 
a necessidade da intervenção e assim por diante. 
 
 
 

A instituição da porta dupla é um dos maiores ataques à universalidade no 

SUS, uma vez que essa prática demonstra claramente a divisão entre os mais e 

menos privilegiados. É impossível garantir o acesso universal enquanto os recursos 

públicos estiverem sempre comprometidos com a compra de serviços e manutenção 

do funcionamento de serviços privados, principalmente o lucrativo.  

Uma das perguntas chave do estudo se referia ao conhecimento dos usuários 

sobre a privatização de serviços de saúde. Eles foram questionados se tinham co-

nhecimento dessa prática e o que pensavam à respeito.  Dos dezoito entrevistados, 

nove desconheciam a prática da privatização dos serviços ou instituições de saúde.  

Mesmo não compreendendo o processo, ao serem questionados sobre a 

possibilidade da privatização os usuários revelaram em suas falas que a privatização 

seria uma via possível para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e sobre-

tudo para a melhoria da qualidade no atendimento. Umas das queixas mais frequen-

tes foi com relação a postura dos profissionais concursados, apontados como gros-

seiros, relapsos e muitas vezes desumanos:  
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Entrevistadx 8 (PAM): Resta ai a questão de fazer o teste né, pra saber o 
teste de terceirizado e concursado. Os concursados tem vez que faz serviço 
que não é todo sabe, não faz serviço por obrigação, estressado. Ai já os 
terceirizados não pode faltar, tem a obrigação de ir todo dia para o seu ser-
viço porque se não perde o emprego. O concursado falta dia, semana e não 
perde o emprego porque ali não obriga eles a demitir. Porque tem uma re-
gra lá que, do estado não pode demitir não, ai tem que fazer uma experiên-
cia. 
 
Entrevistadx 7 (AMI): Assim, eu fico no meio do caminho, porque as vezes 
é, pega uma pessoa concursada ai não valoriza tanto aquele emprego que 
tem ai acaba maltratando as pessoas, como, pronto, ali a Dix-Sept Rosado, 
você chega lá e eu não fui bem atendida lá, então a Dix-Sept  Rosado é o 
último canto que eu vou procurar  na hora de ter a minha filha (...) Então, eu 
fico muito no meio termo. É errado porque faz concurso, gasta com aquele 
concurso e não chama quem passou, quem foi aprovado para trabalhar, is-
so ai eu acho errado, mas já na parte, na prática o atendimento de quem 
sabe que corre o risco de perder é melhor do que quem já está lá e daqui eu 
não saio daqui ninguém me tira. Em termos disso o atendimento se torna 
melhor. 
 
Entrevistadx 17 (AMI): Sei que acontece (...) Muitas vezes um profissional 
terceirizado ele se dedica mais dentro da sua função do que um funcionário 
público, totalmente direcionado, passou num concurso público e foi traba-
lhar numa determinada instituição, na área da saúde por exemplo. Eu vejo 
muitos, muitos funcionários que não dão o devido valor, não faz o que deve-
riam fazer, são acomodado, essa é a palavra certa. Porque tá ali, porque 
ninguém pode tirar ele, não pode mexer, tem que fazer uma coisa muito 
grave para ser demitido. Então eu acho que em alguns casos, melhor, real-
mente seria a privatização. 
 
 
 

 Constatamos que os usuários relacionam a lógica de funcionamento dos ser-

viços privados a características como eficiência e eficácia. Enquanto que o público é 

relacionado à ineficácia e à morosidade. Identificamos também problemas relacio-

nados à gestão do trabalho, cultura de alguns trabalhadores em reconhecer seus 

direitos mas desconhecer seus deveres, a necessidade de maior capacitação, incen-

tivo ao trabalho, avaliação dos trabalhadores do compromisso, dedicação e compe-

tência.  

Outro usuário revela certo receio com o repasse de verbas para as empresas 

terceirizadas e os possíveis impactos dessa falta de repasse na prestação dos servi-

ços, demonstrando o conhecimento da lógica de funcionamento dos serviços priva-

dos: 

 
Entrevistadx 9 (PAM): Eu acredito que se fosse repassado as verbas como 
deveriam ser, eu acho que seria um bom caminho, seria não, é um bom 
caminho. O problema que a gente vê ai é que muitas vezes os órgãos públi-
cos realmente contratam as empresas terceirizadas e não pagam realmente 
como devem ser pagas, devido a isso a precariedade que a gente vê ai, 
Hospital da Mulher quase fechando se não tiver fechado se não me engano. 
Então assim, é bom se realmente funcionasse de todas as formas, o gover-
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no pagasse como deveria ser pago, entendeu. Que acredito eu que todo 
mundo realmente trabalharia como se deve trabalhar, se gosta daquilo que 
faz eu acredito que deveria trabalhar como se deve. 
 
 
 
 

O que se percebe é que a maioria dos usuários do SUS desconhece ou não 

reconhece o processo de privatização da saúde e seus efeitos na saúde pública bra-

sileira, o que é muito grave. Por não conhecerem acabam naturalizando práticas e 

ratificando as modalidades de privatização, como é o caso dos convênios público 

privados. 

Por último, os usuários foram convidados a apontar os pontos positivos e ne-

gativos do SUS e como esses pontos negativos poderiam ser superados. As respos-

tas foram unânimes em apontar a gratuidade no acesso aos serviços de saúde, rea-

firmando a importância do princípio da universalidade como o aspecto positivo. 

Constatamos que, de acordo com os usuários, o SUS é para aqueles que não têm 

condição de pagar pelos serviços de saúde. Como ponto negativo a unanimidade foi 

a demora no atendimento, já compreendido por muitos como uma característica do 

SUS, assim como as condições estruturais de funcionamento dos serviços.  

 

 

Entrevistadx 3 (PAM): Bom, pelo bom que seria assim, no caso pra benefi-
ciar a população, justamente a população carente, de poder realizar todos 
os seus exames e ter o seus diagnostico e ter realmente, é o cuidar de sua 
saúde, principalmente por ser gratuito, um gratuito assim de certa parte que 
vá os impostos e que realmente a pessoa paga e o ponto negativo é justa-
mente pela sua falha, a falta do investimento que, que os gestores no caso 
não tem aquele olhar com carinho de como deveria realmente ser, eu acho 
que isso pra qualquer um, se todo aquele gestor quando tivesse na sua ad-
ministração e realmente ele cuidasse pelo menos desses três pontos ai, se 
ele não fizesse cem por cento, eu sei que todo mundo iria reclamar, mas pe-
lo menos melhoraria bastante. O ponto negativo é justamente nessa parte 
ai, essa falha de romper aquela assistência como a gente precisaria que 
acontecesse. 
 
Entrevistadx 8 (PAM): O que é que ele tem de bom, é que ele fornece todos 
os exame que você precisa, mesmo que demore mas ele fornece, certo, en-
tão ai é uma vantagem. A demora de você esperar um exame várias sema-
nas e tem vezes que até meses, deveria ser mais rápido né, tem uma pes-
soa que tem problema de saúde vai passar um mês esperando um exame? 
 
 
Entrevistadx 14 (PAM): Sim, o que eu acho que o SUS tem de bom (...)é 
que a gente pode tá utilizando o SUS como uma pessoa que não tem con-
dições de se consultar particular, tá tendo essa vantagem de ter esse médi-
co, sabendo também assim que não é fácil conseguir a consulta, que demo-
ra um pouquinho. Mas eu acho que a vantagem é esse, você poder se con-
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sultar de acordo com a sua necessidade. E o ponto negativo que eu acho, é 
isso que eu já falei, que é a demora pra gente poder marcar essa consulta. 
Eu acho assim que é muito critério pra você marcar uma consulta, porque 
tem gente que assim, eu tô precisando mas tem gente que precisa muito 
mais do que eu, assim, uma coisa urgente e as vezes não consegue rápido 
porque tem toda essa burocracia, toda essa demora. 
 
Entrevistadx 13 (AMI): Mulher, do SUS tem uma “dificuldadezinha” que por 
um exemplo a pessoa quer fazer um exame leva três, quatro mês, tem uns 
probleminhas ai que dificulta muito né. Aqui no PAM eu nunca tive dificulda-
de muita não, só na greve que houve aquela greve mas eu fazia os exames, 
recebia logo com uma semana, nunca tive problema não, assim, sabe. 
 
Entrevistadx 17 (AMI): Eu acho que o SUS tem de bom, primeiramente de 
proporcionar quem está sem condições, principalmente, sem condições de 
pagar uma consulta, de pagar um exame, dessa pessoa ser atendida, con-
seguir os seus propósitos, os seus objetivos. E a parte ruim, é aquela clás-
sica, que todo mundo sabe né, da demora. As vezes umas pessoas tem 
mais sorte do que outras, de não conseguir fazer tudo com muita demora, 
que eu o meu caso. 

 

 

Além da demora no atendimento, apontam como ponto negativo as condições 

estruturais dos serviços de saúde: 

 

 

Entrevistadx 6 (AMI): Negativo eu acho que é justamente isso da espera, a 
espera e a falta de estrutura também. Porque aqui é como eu disse, a gente 
gestante as vezes se chegar aqui passando mal não tem aonde sentar, não 
tem um ventilador pra você ligar e cortar o calor, e a demora nos exames 
(...)  
 

 

Uma das falas aponta como negativo a falta de humanização no atendimento: 

 

 

Entrevistadx 2 (PAM): Se esse plano funcionasse do jeito que era pra funci-
onar, ele era bom.  Mas a gente vê muito descaso! Eu vejo assim quando a 
gente visita esses hospitais públicos muito descaso com o ser humano (...)  

 
 

E quando questionados sobre como os pontos negativos poderiam ser supe-

rados, responderam: 

 

Entrevistadx 1 (PAM): Acho que devia ser melhor o planejamento né? Com 
uma diretora pra ficar em cima disso, pra estipular seu horário de chegar 
aqui. E acho que todo mundo que chega aqui devia ter um horário pra sair e 
pra chegar. 
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Entrevistadx 3 (PAM): Só depende da administração, depende deles e as-
sim, de todos, porque englobaria assim, por exemplo em Mossoró, a gente 
tem, a gente elege o prefeito, mas a gente também tem pela parte do vere-
ador, e se funcionasse direito não haveria preocupação mas infelizmente 
como não funciona, sinceramente eu já vi coisas assim que eu, eu acho as-
sim, aberrante. Porque quando se fala em um milhão de reais eu acho que 
é muito dinheiro, eu sei que tem equipamentos que são muito caros, a ver-
dade é essa né, mas as vezes eu venho de determinadas faculdades, os 
painéis ali, aí vai fazer o serviço aqui nessa rua, mais de não sei quantos 
milhões, será que era aquilo tudo? Cadê a fiscalização? A pessoa fala tanto 
em ministério, em ministério público. Mas ai, eu acho assim, existe muito 
comodismo, a verdade é essa, muito comodismo, isso também faz parte da 
população, a verdade é essa. E vai passando, vai passando aquele tempo, 
eles falam muito, agora principalmente a palavra mais usada no momento é 
a crise, agora é uma crise, de uma maneira que ninguém quer renunciar o 
seu cargo, é interessante, mas ninguém quer deixar o seu cargo, ninguém, 
é muito complicado. Precisaria muito que as pessoas realmente procuras-
sem prestar mais atenção para quem a gente ta dando aquela oportunida-
de, pra ficar ali, para administrar a nossa cidade. 
 
Entrevistadx 4 (PAM): Contratações. Mais profissionais, ampliações (...)  
 
Entrevistadx 8 (PAM): Organização primeiramente. Depois tem uma, da or-
ganização tem a administração, investir em saúde, investir em novos médi-
cos, investir em novos hospitais porque Mossoró está crescendo e quando 
tá crescendo os hospitais não crescem, eles param, ai Mossoró abrange 66 
municípios, ai fica tudo em cima do Tarcísio Maia, em cima do PAM, ai fica 
sobrecarregado né (...) 
 
Entrevistadx 9 (PAM): Ela teria que mudar muita coisa. Tudo é uma questão 
de, eu posso dizer a você de cultura, questão de educação, questão de go-
verno, quem está a frente, a gente sabe que o Brasil é um país muito rico, 
infelizmente muitas pessoas roubam nele. A gente vê exemplos lá de cima, 
desde até embaixo, então assim eu acho que se isso acabasse de uma 
forma geral, acabar eu sei que é um pouco complicado mas se eles pelo 
menos amenizassem, pensassem um pouco menos neles e mais em quem 
elege eles, eu acho que isso mudaria bastante. Deixasse de tanta corrup-
ção, de tanto roubo que a gente vê ai, tantos escândalos, que a gente sabe 
que existe, entendeu, eu acho que isso mudaria sim de uma forma realmen-
te positiva. A gente vê vários outros países com muito menos recursos do 
que o nosso país e que saúde deles é cem por cento melhor do que a nos-
sa. Infelizmente o que tá faltando pra gente chama-se gestão, não só do 
município, tô falando de uma forma geral, estado, país, tudo, tudo, vem lá 
de cima desde o presidente, então uma cadeia que isso é um mau brasilei-
ro, infelizmente é. 

 
Entrevistadx 7 (AMI): No caso eu acho, é interesse. Interesse com atenção 
e investimento na saúde, porque se contratassem mais pessoas, ai com 
certeza aceleraria mais o processo. 

 
Entrevistadx 18 (AMI): Eu acho que os prefeitos, governadores. Porque eu 
sei que o estado, o país tem condições para isso. Porque se o pago tá se 
igualando ao SUS, então eu acredito que eles gastam dinheiro com muitas 
coisas e deixam a desejar a parte de educação e saúde, ai eu acho que 
eles deixam bastante a desejar. Então eu acredito que seja esse povo ai 
que deveria ajudar (...) 
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A maior parte dos usuários entrevistados aponta a falha na gestão pública 

como causa dos problemas do SUS. Sugerem a necessidade de planejamento das 

ações, mais profissionais médicos, maior oferta de serviços, qualidade no atendi-

mento, melhoria da estrutura dos serviços e compromisso político da gestão munici-

pal com a saúde. Apontam também a corrupção no Estado com a má gestão dos 

recursos públicos, falta de investimentos e o comodismo dos gestores como um dos 

gargalos para os problemas da saúde pública. 

Um dos usuários chega a apontar a privatização via terceirização como uma 

possível via para a superação dos problemas: 

 

 

Entrevistadx 17 (AMI): Eu acho que dos pontos que poderia ser feito para 
melhorar isso seria uma terceirização, contratar mais. Porque aqui a maioria 
dos profissionais na sua maioria alegam pra essa demora é que tem pouco 
pessoal, pouca mão de obra, acho que o ideal seria terceirizar. Terceirizar, 
contratar mais profissionais, inclusive sai a um baixo custo, terceirizar. Por-
que muitas vezes contratar aqueles por intermédio de concurso público, a 
gente sabe não vamos negar que o valor de terceirizado é um valor mais 
baixo. 

 

 

Como esperar mudanças por parte do Estado quando assistimos a aprovação 

de medidas recentes que colocam sob ameaça o direito à saúde demonstram que o 

Congresso Nacional é permeado pela disputa de interesses entre defensores da sa-

úde pública e segmentos privados, dentre os quais estão planos, hospitais e indús-

trias farmacêuticas e de alimentos?  Entre as iniciativas mais polêmicas, está a Pro-

posta de Emenda à Constituição (PEC) de número 451 de autoria do presidente da 

Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que obriga o empregador a 

oferecer planos de saúde a seus funcionários, o que pode aumentar os ganhos da 

saúde privada. A determinar a obrigatoriedade de plano privado para os trabalhado-

res com vínculo formal, a medida viola o direito à saúde, conquistado na Constitui-

ção. Além de segmentar a assistência à saúde, a iniciativa também deve estimular a 

venda de planos privados. A força dos planos de saúde no Congresso talvez se ex-

plique pelo fato de que essas empresas foram responsáveis, em 2014, pela doação 

de cerca de R$ 5,9 milhões a candidatos ao cargo de deputado federal e senador 

(RADIS, 2015). 
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A radiografia do Congresso eleito em 2014, divulgada pelo Departamento In-

tersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), revela a existência de uma bancada da 

saúde, mas com interesses bastante contraditórios. A bancada seria formada por 

três grupos: aqueles que defendem a saúde pública, estatal e gratuita; os que advo-

gam os interesses das santas casas e hospitais filantrópicos; e, por fim, os parla-

mentares ligados aos interesses da saúde privada (RADIS, 2015). 

Essa iniciativa constitui mais uma ofensiva privatizante contra o SUS. Perce-

be-se que a manutenção de um sistema de saúde público, estatal e de qualidade 

não é prioridade do nosso governo. Constatamos que os defensores da saúde públi-

ca estão em número cada vez menor. Em uma lógica de troca de favores, projetos 

favoráveis são aprovados, enquanto aqueles que podem prejudicar seus lucros são 

barrados. 

Somente com a participação popular podemos evitar que projetos de lei pre-

judiciais aos direitos de todos os brasileiros sejam aprovados. Precisamos nos mobi-

lizar para alcançarmos uma mudança de orientação da política econômica, recusan-

do as políticas de ajuste que comprometem as condições de vida e a saúde popula-

ção brasileira. É preciso resistir à lógica privatista e reafirmar o direito à saúde como 

dever do Estado.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 O presente estudo teve como objetivo analisar a compreensão dos usuários 

do SUS sobre o processo de privatização da saúde pública brasileira. Observamos 

que a luta pela saúde pública tem suas raízes na atuação do movimento sanitário 

que na década de 1970 iniciou a luta pela democratização da saúde. A bandeira da 

reforma sanitária é garantir a todos os cidadãos um sistema único, integral, universal 

e democrático.  

 O SUS foi concebido na década de 1980 como uma política pública de Estado 

com caráter universal, igualitário, integral, participativo.  Surgiu em meio a uma con-

juntura contraditória, uma vez que, embora a saúde fosse reconhecida na Constitui-

ção Federal como um direito de todos os brasileiros e um dever do Estado, a situa-

ção real, em que o sistema se encontra, venha a negar esse direito. Observamos 

uma tensão constante entre o SUS legal e o SUS real, diante das ofensivas que re-

metem à privatização, focalização das ações e da mercantilização da saúde. Na 

Constituição Federal de 1988 a saúde foi instituída como um direito universal e de-

ver do Estado e que seria financiada por fontes fiscais. Mas, na verdade, muito do 

que se pregou na Constituição e em outras normas que vieram depois ficou no pa-

pel. O que vimos desde então foi o subfinanciamento do sistema e, na última déca-

da, o crescimento dos seguros privados, impulsionado por recursos públicos em 

forma de incentivos fiscais e retornando em forma de doações em campanhas eleito-

rais.  

 A construção do sistema de saúde brasileiro resultou em um modelo peculiar, 

no qual há uma indissociação do estatal e do privado nos principais elementos estru-

turantes do sistema. Nesse contexto a década de 1980 representa importante avan-

ço ao ser o palco de lutas sociais pela redemocratização do país e pelo reconheci-

mento e garantia dos direitos sociais, dentre eles a saúde, a partir da Constituição 

Federal aprovada em 1988. 

A década de 1990 foi marcada pelo desmonte do aparelho estatal através da 

contrarreforma orientada pelo projeto neoliberal. Nesse contexto, a seguridade social 

brasileira passou por uma série de ajustes para adaptação à lógica do capital. Ob-

servamos que a ação do Estado está vinculada ao sistema capitalista hegemônico, 

que além do espaço da produção da riqueza, estendeu sua dominação à esfera polí-
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tica, tendo o Estado o papel de assegurar e organizar os interesses da classe bur-

guesa.  

Na saúde observamos um processo crescente de privatizações e desrespon-

sabilização do Estado, que buscava a todo custo reduzir os gastos sociais, momento 

em que novos mecanismos de privatização passaram a ser amplamente dissemina-

dos, como as Organizações Sociais, as OSCIPS, as Fundações Estatais de Direito 

Privado, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Estratégias de ofensivas 

que aprofundam o processo de privatização dos serviços, que se constituem formas 

perversas de precarização do trabalho na saúde, de redução de recursos para o se-

tor público e canalização do fundo público para as entidades privadas.  

Em nosso estudo sobre a compreensão dos usuários do SUS sobre a privati-

zação da saúde em Mossoró observamos que os serviços de saúde existentes em 

Mossoró são predominantemente privados e as consequências se materializam no 

cotidiano das desigualdades do atendimento. As respostas dos usuários demons-

tram que a maioria relaciona o que é privado a organização, eficiência, eficácia, bom 

atendimento, limpeza, etc, numa clara reprodução da ideologia burguesa. No entan-

to apresentam o temor de terem que pagar pelos serviços de saúde ao mesmo tem-

po em que identificam um processo de discriminação da pobreza nos serviços parti-

culares. 

Alguns usuários chegam a identificar as diferenças na qualidade e no tempo 

de atendimento entre as redes públicas e privadas, assim como as diferenças no 

atendimento respeitoso de profissionais quando estão no setor privado e que aten-

dem de forma diferenciada. Identificamos uma cultura que valoriza o atendimento 

privado, como se o público não fosse pago, contribuindo para a desvalorização do 

público, que culturalmente é visto como o campo que não presta, não funciona e há 

profissionais que incentivam essa desqualificação. O desrespeito com os direitos 

pelo nosso Estado (nação) com os cidadãos e cidadãs só contribui para a crescente 

adesão ao setor privado. 

O descaso com as condições estruturais do ambiente como: ventilação, des-

conforto de permanência, falta de cadeiras, horários dos profissionais, etc. contribu-

em para a comparação com as instituições privadas, como se o problema fosse pelo 

fato de ser público. A cultura do público para pobres que faz com que os gestores 

não qualifiquem os ambientes, pois pobre se conforma de ser atendido em qualquer 

lugar, como se fosse de graça, como se não se pagasse pelos serviços via impos-
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tos, aqui pode-se ressaltar a corrupção, o oportunismos de gestores, desvio de re-

cursos, que acabam beneficiando a privatização. 

Através do estudo documental, da pesquisa de campo e de observações rea-

lizadas nos serviços de saúde conveniados ao SUS no município, foi possível cons-

tatar a predominância dos estabelecimentos privados de saúde no país e em Mosso-

ró se concentram nos atendimentos de média, alta complexidade e rede de apoio e 

diagnose. Assistimos ao setor público trabalhando em complemento ao setor privado 

e não ao contrário.  

Observamos nos serviços de saúde a instituição da porta dupla, uma outra 

estratégia de ataque à universalidade no SUS, uma vez que essa prática demonstra 

claramente a divisão entre os mais e menos privilegiados. É impossível garantir o 

acesso universal enquanto os recursos públicos estiverem sempre comprometidos 

com a compra de serviços e manutenção do funcionamento de serviços privados, 

principalmente o lucrativo.  

O que se percebe é que a maioria dos usuários do SUS desconhece ou não 

reconhece o processo de privatização da saúde e seus efeitos na saúde pública bra-

sileira, o que é muito grave. Por não conhecerem acabam naturalizando práticas e 

ratificando as modalidades de privatização, como é o caso dos convênios público 

privados. Mesmo não compreendendo o processo, ao serem questionados sobre a 

possibilidade da privatização os usuários revelaram em suas falas que a privatização 

seria uma via possível para a melhoria da qualidade dos serviços prestados e sobre-

tudo para a melhoria da qualidade no atendimento, demonstrando a forte influência 

das ideias do projeto privatista em seus discursos.  

A saúde não pode ser vista como uma mercadoria, passível de compra e 

venda no mercado.  A doença, sim, tem sido um grande negócio para a indústria da 

saúde. Precisamos lutar pelo sistema assegurado pela Constituição. O que vemos, 

inclusive em Mossoró, é que ao invés de se investir na expansão dos serviços públi-

cos, acessível a todos, o que acontece é que se multiplicam as empresas prestado-

ras de serviços, seguradoras, planos privados, ao passo em que surgem novos cen-

tros de saúde cada vez mais especializados, clínicas, laboratórios, alimentando a 

indústria da saúde. Nesse sentido é fundamental ampliar o debate sobre a privatiza-

ção e a defesa do SUS 100% público e estatal junto às classes populares, mostran-

do o quanto de prejuízo esse processo tem trazido aos usuários do SUS e até mes-

mo aos usuários dos planos de saúde.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
 
 

1. Como você avalia os serviços de saúde prestados pela instituição? Justifi-

que? 

2. Como você pensa que seriam os serviços de saúde se a instituição fosse pri-

vada? Por quê? 

3. Você já precisou procurar serviços de saúde particulares? Por que motivo? 

4. Por que você acha que o SUS encaminha seus usuários para os serviços par-

ticulares? 

5. Você sabia que o Estado paga empresas privadas para administrar os servi-

ços de saúde? Qual a sua opinião sobre isso? 

6. Aponte os pontos positivos e negativos do SUS. 

7. O que você acha que poderia fazer para melhorar os pontos negativos? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL - FASSO 
DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL - FASSO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
Este é um convite para você participar da pesquisa: A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE EM 

MOSSORÓ-RN: A compreensão dos usuários do Sistema Único de Saúde de autoria da 

pesquisadora Nayanna Alves Bezerra Leal de Alencar. Sua participação é voluntária, o que 

significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Este estudo tem por objetivo ANALISAR A 

COMPREENSÃO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MOSSORÓ-RN 

ACERCA DO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE. Caso decida aceitar o convite, 

você será submetido(a) a uma entrevista semi estruturada que será gravada. Todas as informa-

ções obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados 

serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identifi-

car os voluntários.  Em caso de dúvidas entre em contato com a pesquisadora através do nº (84) 

98735-2254 (inclusive ligações a cobrar).  

Consentimento Livre e Esclarecido: 
Declaro que compreendi os objetivos e procedimentos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos, e concordo em participar voluntariamente da pesquisa. 

 

 

 

_________________________________________________ 
Nome do participante da pesquisa 

 
______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
 

______________________________________________ 
Nayanna Alves Bezerra Leal de Alencar 

Pesquisadora 
 

  



116 

 

ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

 
 

 

 


