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RESUMO: 

 

Este trabalho discute os avanços recentes da contrarreforma do 
Estado na saúde, particularmente na privatização da gestão para 
Organizações Sociais. É parte de um projeto de pesquisa que visa 
investigar as novas configurações do sistema de saúde brasileiro que 
resultam das interações entre o Estado e o mercado, abordando os 
anos que se iniciam no primeiro governo Lula até o presente. Uma 
análise crítica é feita dos argumentos utilizados para impulsionar essa 
contrarreforma. Elabora-se uma tese explicativa desse avanço a luz 
das transformações da base material e da superestrutura política do 
capitalismo contemporâneo e da formação social brasileira. 
Palavras-Chave: Organizações Sociais, Contrarreforma do Estado, 
Saúde e Mercado. 
 

 

ABSTRACT: 

This paper discusses recent advances in the state of state reform 
health, particulary in the privatization of management for Social 
Organizations. It is part of research project that aims to investigate the 
new configurations of yhe Brazilian health system resulting from 
interactions between state and market, covering the years that begin 
in the first Lula government to the present. A critical analysis is made 
of the arguments used to drive that state reform. It elaborates a thesis 
explaining that advance the light of the transformations of the base 
material and the political superstructure of contemporary capitalism 
and the Brazilian social formation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As mudanças da gestão dos programas e unidades de saúde do Estado, nos 

anos recentes, através dos chamados novos modelos de gestão, traz desafios importantes 

sobre a configuração do sistema de saúde brasileiro.  

Tais câmbios têm gerado e/ou são impulsionados por mudanças legislativas e 

criação de novas personalidades jurídicas como as Organizações Sociais, as Fundações 

Estatais de Direito Privado e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Especialmente 

a primeira dessas propostas não é nova. É fruto do Programa de contrarreforma do Estado, 

elaborado por Bresser Pereira, em 1995 e já de antiga implementação no Estado de São 

Paulo. Entretanto, especialmente a partir do final dos anos 2000, se observa uma maior 

distribuição no espaço nacional de sua adoção por diferentes governos estaduais e 

municipais. 

Na mesma conjuntura também se observa o notável processo de concentração, 

fusões e aquisições, concomitante à abertura de capital de empresas de seguros e serviços 

de saúde privados do país. Confirmando uma tendência já apontada por Cordeiro, nos anos 

1980 (CORDEIRO, 1984) e Andreazzi, em 1990 (ANDREAZZI, 1991), estão sendo criados 

grandes grupos econômicos – os chamados conglomerados4.  

Os dois fenômenos, aparentemente não estariam relacionados, um decorrente 

de opções de políticas públicas; o outro, consequência do próprio desenvolvimento do 

capital no setor de atenção privada à saúde, semelhante a mudanças do mercado de 

asseguramento e serviços privados de saúde estado-unidense observadas desde os anos 

1980 (SALMON, 1985). 

Entretanto, ambos são projetos emanados do mesmo campo, as instituições 

financeiras internacionais, especialmente o Banco Mundial. Esta organização ganha 

destaque como impulsionadora de propostas de “reforma” do Estado e, especificamente, de 

políticas públicas, como a saúde, a partir dos anos de 1980, em paralelo a medidas que o 
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 Estes reúnem, no seu interior, empresas de asseguramento privado e de prestação de serviços de saúde, em 

consolidações facilitadas pelas suas ligações prévias com o capital bancário, segurador e processos de capitalização 
através da abertura de capitais. 



 
 
 
sistema capitalista vai implementar para contrarrestar sua crise econômica que se torna um 

aspecto crônico de sua existência, a partir de então.  

Não cabe aqui detalhar todos os aspectos destas reformas, já estudadas em 

outros trabalhos. Cabe destacar apenas os projetos relacionados às reformas da 

administração pública e da saúde. No primeiro caso, elas se pautam na redução dos gastos 

e um pretenso aumento da eficiência. Como medidas práticas, a flexibilização de 

procedimentos, a separação entre formulação e implementação, a introdução de elementos 

de mercado na administração pública, novas formas de provisão dos serviços, baseada na 

criação de entidades públicas não estatais, descentralização e privatização de funções 

públicas, tendo como pré-requisito a redução do tamanho do Estado e dos gastos públicos. 

Dentro desse contexto, as reformas da saúde procuraram promover, 

inicialmente, a descentralização, o fomento a criação de mercados privados de 

asseguramento, a introdução de co-pagamentos nas unidades públicas de saúde e a 

focalização do Estado nas populações ditas “pobres”. Do Relatório do Banco Mundial de 

1993, emerge a proposta de introdução de um pacote básico de medidas consideradas 

custo-efetivas, que o Estado deveria bancar através de impostos, sem cobrança aos 

cidadãos (ANDREAZZI, 1997).  

O Estado, portanto, mantém um papel preponderante na atenção a saúde, 

especialmente no seu financiamento. A evolução das estratégias do Banco Mundial para a 

saúde estatal vai desaguar em propostas que visam promover a separação entre 

financiamento e provisão de serviços visando a reestruturação do papel do Estado, agora 

regulador de redes de unidades privadas e públicas, introduzindo mecanismos de 

competição nos sistemas de saúde.  
 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 O período de análise: os anos do PT no poder nacional, a conjuntura loco-regional 

e a saúde 



 
 
 

O período que se inicia com o Governo Lula (2003) a despeito das expectativas 

criadas de mudanças substanciais na política econômica e social manteve elementos 

importantes dos governos que o precederam a partir dos anos de 1990.  

No campo das políticas sociais, inclusive a saúde, destaca-se a ênfase em 

programas focais como o Bolsa Família.  Bravo (2004) identifica contradições no Governo 

Lula, mas com uma orientação enfática na focalização, na precarização, na terceirização 

dos recursos humanos, no desfinanciamento e na falta de vontade política para viabilizar a 

concepção de Seguridade Social. 

Ressalta-se, no segundo mandato do governo Lula, com perspectivas de 

continuidade na administração Dilma, a ênfase numa política de franco subsídio do Estado 

ao mercado no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). É importante 

destacar, no caso da saúde, o Programa Mais Saúde do Ministério da Saúde (2007-2011) e 

a perspectiva que toma o setor saúde como um setor de produção de riqueza, o chamado 

Complexo Produtivo da Saúde5.  

No Rio de Janeiro, houve dois governos no período: Rosinha Garotinho (2003-

2006) e Cabral Filho (início 2007). O primeiro não conseguiu debelar a situação da rede de 

atenção à saúde, afetada por problemas de desfinanciamento, o que não vinha a ser 

particularidade estadual, porém agravada pelo desvio de verbas para programas 

assistencialistas (BRAVO & MENEZES, 2007).  

Cabral assume denunciando o genocídio na saúde, e apresenta como proposta 

a implantação do projeto das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Estado, numa 

articulação estreita com a agenda federal. Defende o projeto das Fundações Estatais de 

Direito privado para a gestão das unidades públicas. Em 2011, é autor do projeto de Lei que 

permite a transferência de unidades estaduais de saúde para a gestão de OSs. 

Quanto ao município do Rio de Janeiro, após o mandato de César Maia que 

vinha de vários governos numa orientação voltada ao fortalecimento da administração 

direta, assume em 2009, Eduardo Paes, aliado de Sérgio Cabral, com orientação 
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 Metas do programa implicaram uma aceleração da construção de novos equipamentos de saúde, como as Unidades de 

Pronto Atendimento (UPAs), muitas delas, gerenciadas por Organizações Sociais (OSs). Estratégias inovadoras tais como 
parcerias público-privadas para investimentos na atenção à saúde e Fundação Estatal de Direito privado  passam a fazer 
parte do vocabulário corrente do Ministério da Saúde. 



 
 
 
privatizante definida. No seu mandato, a Secretaria Municipal de Saúde patrocina legislação 

referente às OSs, em 2009.  

 
 

2.2 O avanço da contrarreforma do estado brasileiro na saúde: a privatização da 

gestão de unidades públicas. 

 

As diretrizes da contrarreforma do Estado na saúde em seu componente dos 

modelos de gestão de unidades públicas procuraram se materializar através de leis federais, 

mas também das leis estaduais e municipais6.  

Um dos mecanismos básicos para que Estados e Municípios aderissem a essas 

mudanças foi a lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101 de 04/05/2001), que 

impõe um teto de 56% da receita corrente líquida com despesas de pessoal criando 

condicionalidades financeiras relativas aos gastos com saúde, sabidamente intensivos em 

pessoal7.   

Além disso, o modus operandi da administração direta da saúde passa a ter 

questionamentos vindos de diferentes campos e com diferentes argumentos, não apenas 

aqueles assentados na Nova Gestão Pública. O documento do Banco Mundial de 2007 

defendeu que as principais deficiências que afetariam a qualidade do cuidado nos hospitais 

públicos brasileiros estão relacionadas às áreas de suprimento de medicamentos, de gestão 

das pessoas e de equipamentos e insumos médicos (WORLD BANK, 2007).  

Correntes oriundas do próprio movimento da reforma sanitária apontam outras 

características, como impeditivas de melhor desempenho do Sistema Único de Saúde, 

defendendo a privatização da gestão. Até o combate ao patrimonialismo é usado como 

argumento, atribuindo-se às novas organizações privadas um maior profissionalismo na 

gestão de funções públicas (PAIM E TEIXEIRA, 2007). 
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 Além das Fundações Estatais de Direito Privado que não serão aqui abordadas, elas trataram da criação das 

Organizações Sociais – OSs e das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPS. No plano federal, 
foram as Leis 9637, de 15 de maio de 1998 e 9.790 de 23/03/99, respectivamente. Essa normatização não tem sido feita 
sem resistências da sociedade, encontrando-se no Supremo Tribunal Federal uma ação ajuizada arguindo a 
constitucionalidade na Lei das OSs (ADIN 1923/98). 
7
 Há razoável consenso que ela foi uma das molas mestras da política financeira neoliberal e da contrarreforma do Estado, 

avançando, ainda, sobre a autonomia dos entes sub-federais. 



 
 
 

Em 2007, de setenta (70) OSs criadas no país, a saúde era o maior setor 

contemplado, com 25 organizações, sendo que 16 em São Paulo, 1 no Espírito Santo, 3 na 

Bahia, 3 no Pará e 1 em Goiás (SANO E ABRÚCIO, 2008). Informações preliminares 

colhidas na mídia impressa e eletrônica mostram que esse processo tem se acelerado nos 

últimos anos, com surgimento de OSs em Santa Catarina, novas OSs no Pará e, 

recentemente, em Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Goiás e Distrito Federal.  

No Rio de Janeiro, a adoção desse modelo ocorre na administração atual de 

Eduardo Paes, que assumiu em 2009, que faz opção de trabalhar com OSs na implantação 

da Saúde da Família e das Unidades de Pronto Atendimento/UPAs, documentada no Plano 

Municipal de Saúde 2009-20138. Em 2009, foram firmados contratos com 8 (oito) OSs e, em 

2010, com mais 3 (três) se ampliando contratos com as anteriormente qualificadas. No final 

de 2011, segundo informativo da COQUALI, publicado no Diário Oficial do Município, em 30 

de dezembro de 2011, haviam sido qualificadas como OSs 37 (trinta e sete) entidades “sem 

fins lucrativos”, sendo 21 (vinte e uma) na área da saúde (MATTOS,2012).9 

No âmbito estadual, em setembro de 2011, foi votada na Assembléia Legislativa 

do Rio de Janeiro (ALERJ) o Projeto de Lei 767/11 que permite ao Poder Executivo, autor 

da proposta, a delegação da administração de unidades da Saúde a organizações sociais. A 

despeito de manifestações de vários segmentos sociais contrários a medida. 

Essas experiências não tem se dado sem contradições. No âmbito do Judiciário, 

existem diferentes interpretações que questionam a sua legalidade. Há resistências da 

sociedade civil e dos trabalhadores do setor saúde à sua implementação. Entretanto, com 

exceção de São Paulo, onde a implantação das OSs é mais antiga, seus impactos se 

encontram ainda pouco documentados.  
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A lei municipal das OSs (Lei 5026) foi sancionada em maio de 2009, a despeito de posição contrária do Conselho 

Municipal de Saúde. 
9
 Segundo Mattos (2012) as OS qualificadas na Saúde são: Fundação para o desenvolvimento Científico e Tecnológico em 

Saúde(FIOTEC); Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS); Associação Paulista para o Desenvolvimento 
da Medicina, Programa de Atenção Básica e Saúde da Família (SPDM); Associação Global Soluções em Saúde; Pró-Saúde 
– Associação Beneficente de Assistência Social; Viva Comunidade; Associação Marca para Promoção de Serviços; Instituto 
SAS; Centro de Apoio ao Movimento Popular – Campo; Instituto Brasileiro de Assistência e Pesquisa (IBAP); Centro de 
Pesquisa em Saúde Coletiva (CEPESC); Sociedade Espanhola de Beneficência – Hospital Espanhol; Instituto Social Fibra; 
Instituto Nacional de Benefícios e Assistência às Cooperativas e Associações – Instituto ADVANCE; Casa da Árvore; Centro 
de Estudos e Pesquisas 28 (CEP 28); Centro Educacional Nosso Mundo (CENOM); Centro de Estudos e Pesquisa Dr. João 
Amorim (CEJAM); Instituto UNIR Saúde (IUS); BIOTECH Humana Organização Social.   



 
 
 

Diversos fatos têm sido apresentados que contestam o profissionalismo e a 

ausência de práticas patrimonialistas a partir da implantação das OSs. Entre setembro de 

2007 e junho de 2008, foi instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na 

Assembleia Legislativa de São Paulo sobre Remuneração dos Serviços Médico-

Hospitalares10. Raul Marcelo, deputado estadual pelo PSOL/SP, foi sub-relator sobre 

organizações sociais. Alguns resultados a que chegou essa CPI serão a seguir 

apresentados. Quanto ao pessoal, a definição sobre contratação, sob qualquer forma de 

vínculo, é de decisão exclusiva da OS. Há uma inequívoca flexibilização das relações de 

trabalho vis-à-vis o regime jurídico dos funcionários públicos. Têm sido altos os índices de 

rotatividade apresentados. A porventura existência de programas de educação permanente, 

tão necessária numa área como a saúde com intenso dinamismo tecnológico, tem sido 

contrabalançada em seus impactos positivos pela instabilidade funcional. Com respeito à 

escolha das OSs, um dos aspectos mais criticados no debate legislativo foram os 

mecanismos discricionários do poder executivo de contratação por dispensa de licitação. 

Auditoria técnica realizada pelo Tribunal de Contas do Município (TCM) noticiada 

no Estado de SP (18/11/2010) assinalou que a Prefeitura de São Paulo não teve controle 

sobre os R$ 1,4 bilhão que saíram dos cofres municipais, em 2009, para o pagamento dos 

serviços feitos pelas Organizações Sociais na área da saúde11.  

Em que medida as OSs se limitariam a ser parte de uma esfera quase-pública, 

ou seja, se enquadrariam como terceiro setor, nem estado nem mercado? No estado de São 

Paulo, de acordo com o Relatório da CPI da Assembléia Legislativa, anteriormente 

mencionado, se constatou que sob o guarda-chuva do estatuto jurídico de organização sem 

fins lucrativos, exigência da legislação para ser certificada pelo Estado, abriga-se uma 

intensa contratação de serviços específicos para empresas lucrativas: o relatório se refere a 

"quarteirização" e até "quinteirização" dos serviços prestados12.  
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 http://fopspr.files.wordpress.com/2010/08/sub-relatorio-cpi-rsmh-oss-hosp-publicos.pdf Acesso em 06/05/2012 
11 Apesar da existência de um órgão na Secretaria Municipal da Saúde para monitoramento e avaliação das OSs - o Núcleo 

Técnico de Contratação de Serviços em Saúde (NTCSS) -, há problemas no controle e na fiscalização das entidades. O 
trabalho do órgão da secretaria é "falho e ineficiente, uma vez que as prestações de contas da contratada foram aprovadas 
contendo erros e inconsistências nos dados", cita o documento do tribunal. Outra irregularidade encontrada pelos auditores 
foi a inexistência de contas correntes específicas para repasses e movimentação de valores das OSs. 
12 Ao terem a permissão de contratar todo tipo de serviços, sem controle público, o que ocorre é que empresas que prestam 

serviços hospitalares são convidadas a atuar dentro dos hospitais públicos e subcontratam outras. 

http://fopspr.files.wordpress.com/2010/08/sub-relatorio-cpi-rsmh-oss-hosp-publicos.pdf


 
 
 

Para as unidades públicas de saúde, nessa nova perspectiva, se vai delineando 

um modus operandi distinto. A perspectiva inicial da política do Banco Mundial era de que 

elas cobrassem uma parte do atendimento aos usuários, o que nunca gerou um volume 

expressivo de recursos, dado o perfil socioeconômico de sua demanda, onde isso foi 

implementado (ANDREAZZI, 1997). Daí segue outra perspectiva de captação de recursos, 

especialmente nos países chamados de renda média, entre eles o Brasil13. 

 

2.3 Interpretações a luz das transformações da base material e da superestrutura 

política do capitalismo contemporâneo e da formação social brasileira. 

 

As políticas de privatização da gestão de unidades públicas de saúde que hoje 

se implementam de forma acelerada obedeceriam apenas aos ditames econômicos, entre 

os quais o equilíbrio de contas públicas e legitimação do Estado através da focalização, 

como enfatiza grande parte da literatura crítica desse modelo?  

Uma das possíveis explicações reside na análise das diferenças entre o modelo 

das Organizações Sociais (OSs) e os modelos tradicionais de contratação de serviços 

privados de saúde através do Sistema Único de Saúde. Neste ultimo caso, o investimento 

em capital e de responsabilidade do setor privado, embora possa contar com políticas 

diferenciadas de empréstimos por parte de instituições financeiras públicas (o caso no 

passado da Caixa Econômica Federal através do PAS e o caso atual do BNDES). Há um 

risco inerente a atividade econômica. No caso das OS, o investimento e o custeio é do 

Estado, trata-se de uma terceirização de gestão14.  

Há outro aspecto a ser considerado, qual seja, a criação de possibilidades de 

extração de rendas para grupos econômicos que são criados por dentro do Estado, em 

articulação estreita com grupos de poder. Tal questão tem sido amplamente discutida no 

                                                           
13 O projeto da contrarreforma do Estado de Bresser, através da criação das Organizações Sociais é claro na necessidade 

de passar essas unidades para a gestão de entes privados. E que elas tivessem autonomia financeira para captação de 
recursos do mercado privado que se desenvolvia no país através de seguros privados de saúde, mediante um plano de 
negócios, em que o financiamento público passa a ser complementar 
14

 Para a Lei 8080/1990 a contratação de serviços privados deve ser complementar quando não existe capacidade 
instalada pública local. O que não ocorre com a terceirização, permitindo o Estado passar para a iniciativa privada unidades 
novas e existentes. Este aspecto do by-pass da Lei 8080 deve ser considerado ao se analisar a crescente judicialização da 
política de saúde. 



 
 
 
âmbito dos pareceres do Judiciário e dos Tribunais de Contas que analisam os contratos do 

Estado com as OSs.  

Há que se levar em conta a conjuntura internacional e nacional do setor, de 

maturidade do complexo médico – industrial – financeiro da saúde sob a dominância de 

grandes empresas multinacionais dos países ricos, cujos padrões de atenção à saúde se 

disseminam em associação com grandes empresas nacionais de seguros e serviços de 

saúde. O fundo público na conjuntura de crise crônica do capitalismo é chave para a 

manutenção da taxa de acumulação de todo o setor15.  

Do ponto de vista da base material, destaca-se a tendência a crises periódicas 

de superprodução e de queda da taxa de lucros como características centrais do capitalismo 

(MARX, 1867), estando o conjunto do mundo, desde o final dos anos 1970, vivendo um 

longo período sob essa égide.  

Os serviços de saúde como área de expansão do capital exemplificam a 

tendência já identificada por Marx de penetração de relações capitalistas de produção em 

todas as esferas da produção material, onde anteriormente existiam relações artesanais ou 

onde a caridade ou o Estado imperavam16.  

A hipertrofia da órbita financeira desde o último quartel do século XX, um modo 

de estruturação da economia capitalista, se constitui o resultado e a face mais característica 

dessa longa conjuntura de crise. Nesse novo quadro, denominado por Chesnais (1996) de 

mundialização, há uma notável aceleração da concentração de capital, sob a égide dos 

países centrais. Tal processo se intensifica nos anos 2000 tendo, como uma de suas 

principais consequências, a contínua ampliação do setor financeiro17.  

Outro elemento significativo dessa nova etapa do capitalismo seria a 

terceirização, entendida como a atual importância do setor terciário como gerador de 
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 Não é de todo difícil supor que toda uma sorte de entrelaçamentos entre o grande capital e as organizações privadas 
gestoras de unidades públicas de saúde, existe ou existirá, como já se pode identificar em São Paulo, através das relações 
de terceirização de OSs para empresas lucrativas. 
16

 Na conjuntura de crise, esses podem se tornar campo de existência de contra tendências a crise geral do capitalismo, 
quando se recomenda a privatização do Estado para que se tornem objeto de valorização. 
17

 Trata-se da crescente tendência a predominância dos ganhos em mercados financeiros globais ser mais importante do 
que em atividades produtivas (produção e comércio), gerando um desvio de recursos a serem invertidos da produção para 
a especulação. Esta financeirização tem conferido um dinamismo mínimo à renda nacional e a acumulação de capital 
produtivo.  



 
 
 
produto e mobilizador de força-de-trabalho, que caracteriza não só os países 

industrializados, mas também aqueles países de industrialização mais recente. Chesnais 

(1996) deixa claro que o setor de saúde privado torna-se uma das prioridades para o 

investimento produtivo, tal como telecomunicações, mídia e serviços financeiros18.  

Um aspecto peculiar da conjuntura da mundialização do capital tem sido a 

internacionalização das empresas de serviços (HORTA, SOUZA E WADDINGTON, 1998). 

Em meados dos anos 1990, os investimentos diretos em serviços representaram 40% do 

total, no qual a principal parcela coube aos serviços financeiros. Um marco do processo foi o 

ano de 1995, onde foi assinado o Acordo Geral de Comércio de Serviços (GATS), através 

do qual os países signatários comprometeram-se a uma progressiva liberalização de seus 

mercados internos (SANTOS E PASSOS, 2010).  

Quanto à formação do Estado brasileiro, entendemos que há um razoável 

debate no Brasil acerca do seu caráter, especialmente quanto a relação entre o capitalismo 

industrial e modernização do Estado que não iremos aqui aprofundar. O que queremos 

assinalar é que a modernização impulsionada por essa industrialização não foi contrária às 

tradicionais relações de produção, mantendo elementos da superestrutura jurídica e política, 

em particular o caráter do Estado. Sodré (1962, p. 387), resume o processo afirmando ser o 

Brasil um exemplo de um desenvolvimento a moda prussiana em que avança a penetração 

capitalista, mas “os restos feudais vão sendo conservados e o monopólio da terra 

zelosamente defendido”. O que se reflete nas contradições existentes entre diversos setores 

no próprio aparelho do Estado.  

Para Lazzarini (2010) se caracterizaria no Brasil um capitalismo de laços 

entendidos como um emaranhado de contatos, alianças e estratégias de apoio gravitando 

em torno de interesses políticos e econômicos. Seria um modelo asssentado no uso de 

relações para explorar oportunidades de mercado ou para influenciar determinadas decisões 

de interesse. Se para uns autores, isso seria uma distorção de mercado enquanto um tipo 

ideal, para outros, o próprio mercado é embebido numa rede de relações sociais.  
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 Gadrey (1996) identifica uma complementaridade atual no consumo e na produção entre a indústria e os serviços, onde a 
formação de complexos integrados indústria-serviços, como o complexo médico-industrial- financeiro, representaria uma 
nova articulação produtiva. Assim, os serviços passariam a fazer parte das estratégias de competição das indústrias. 
Escoariam, inclusive, a produção de bens industriais, o que ocorre não apenas com a saúde. 



 
 
 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Algumas questões são centrais para a continuidade do estudo. Que papel 

representa as Organizações Sociais como novas gestoras privadas dos programas e 

unidades de saúde do Estado? Qual é o caráter econômico-político dessas novas 

instituições?  Resumem-se a uma forma gerencial alternativa a estatal, mas preservando as 

diretrizes do Estado democrático, apenas de modo mais eficiente e inserido e sensível as 

demandas dos cidadãos? Perpetuam sob novas e mais facilitadas formas as tradicionais 

práticas patrimonialistas do Estado brasileiro? Inserir-se-ão no circuito principal de 

acumulação de capital no setor saúde e de que formas?  

Tais perguntas engendram explicações múltiplas, porém articuladas em seus 

elementos individuais e investigações empíricas que evidenciam os laços existentes entre o 

Estado e organizações não governamentais sob o pano de fundo da consolidação do grande 

capital financeiro no setor saúde.  
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