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RESUMO 
 
O presente trabalho possui o objetivo de discutir como tem se 
dado o processo de privatização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), dentro do amplo processo de contrarreforma do Estado 
Brasileiro e de implementação das medidas de cunho 
neoliberal. Ademais, será inserido o debate sobre a concepção 
dos novos modelos de gestão do SUS, adotados no contexto 
geral de finaceirização do capital e de apropriação do fundo 
público pelas entidades privadas.  
 
Palavras-chave: privatização; Sistema Único de Saúde; fundo 
público. 
 
ABSTRACT 
 
The paper has discuss how the has given the privatization 
process of the Unified Health System (SUS), within the broad 
process of counterreformation the Brazilian State and 
neoliberalism slant measures implementation. Afterwards, will 
be inserted into to discussion about designing new models of 
management of SUS, adapted in the general context of 
financialization of the capital and capture of public fund for 
private entities.     
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I. INTRODUÇÃO 
 

 

 No Brasil, a década de 1990 é marcada pelo condicionamento de reformas na 

esfera política combinando, por um lado, as conquistas de cunho democrático - cuja 

expressão mais forte foi Constituição de 1988 - e por outro lado, a contrarreforma neoliberal. 

No âmbito da política de saúde, apesar da contemplação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

– o qual se constituiu como uma das mais expressivas conquistas instituídas na Constituição 

Federal e fruto das reivindicações do Movimento da Reforma Sanitária¹ - é possível observar 

que desde a sua criação, o princípios que o norteiam, que incluem a universalização, a 

descentralização e participação democrática, vem sendo diluídos na prática com a tomada 

de uma séries de medidas que, entre outras coisas, contribuem para o sucateamento dos 

serviços, precarizam as condições de trabalho dos servidores públicos, restringem as 

formas de financiamento e  privatizam as unidades de saúde.  

Não obstante, na década de 1990, o governo de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) aprofunda as medidas neoliberais, as quais já haviam sido iniciadas no governo de 

Fernando Collor, ao propor a consolidação de reformas² voltadas para atender os interesses 

do mercado que implicaram, sobretudo, no enxugamento do aparelho estatal. Nessas 

circunstâncias, a referida “reforma” detinha a pretensão de redefinir o papel do Estado, que: 

“deixaria de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico-social pela via da 

produção de bens e serviços, passando a exercer somente a função de promotor, regulador 

e financiador desse desenvolvimento” (CORREIA, 2011, p.42).  

E como um meio de aprofundar as contrarreformas neoliberais, foi criado o 

ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) dirigido pelo então 

ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que comandou a equipe formuladora do Plano Diretor 

da Reforma do Estado (PDRE). Através do referido documento, as políticas sociais 

passaram a ser vistas como atividades não exclusivas do Estado, partindo-se do suposto de 

que as falhas e ineficiências da administração pública revelavam a necessidade, como 

veremos adiante, de transferir para o setor privado atividades   que 

 
____________________ 
¹ Este movimento foi constituído por intelectuais, profissionais de saúde, sindicatos, movimentos 
estudantis e religiosos que se reuniram na época em que o Brasil estava sob o regime da ditadura 
militar. O Movimento de Reforma Sanitária brasileira possuía uma nova forma de pensar a saúde, 
trazendo uma perspectiva de atenção integral às necessidades da saúde da população (Bravo, 2001).  
² Behring e Boschetti (2006) rejeitam a utilização do termo reforma, mostrando que estes fazem uma 
apropriação indébita da concepção reformista, na medida em que eles a utilizam "para identificar 
qualquer proposta de mudança ocorrida, independente da orientação sociopolítica”.  

outrora eram de responsabilidade do Estado.  

Diante dessa conjuntura, Correia (2011) destaca que se abre o caminho para 



 
 

                  

promover o repasse da gestão do SUS para outras modalidades de gestão não  estatais, por 

meio da celebração de Contratos de Gestão e Termos de Parcerias que são viabilizados 

pelas Organizações Sociais (OSs), pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), pelas Fundações Estatais de Direito Privado e pela Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH). 

 

II.  CRISE DOS ANOS 1970 E O DESMONTE DAS POLÍTICAS SOCIAIS  

  
 
O desmonte das políticas sociais no capitalismo contemporâneo é marcado pela 

crise de 1970, somado ao processo de reestruturação produtiva e da introdução   do ideário 

neoliberal nas ações do Estado. Diante de um quadro de déficit econômico e político, 

conciliado com as dificuldades que se apresentavam para conter a propagação da crise, 

eclodiram repostas que apostavam na adoção dos chamados planos de ajuste estrutural do 

capital⁴, com o intuito de escapar da recessão profunda e da inflação acentuada. Nessas 

circunstâncias, como um meio de enfrentamento da crise, iniciou-se um profundo processo 

de reorganização do capital e de seu sistema ideo-político de dominação, cujas expressões 

mais evidentes foram traduzidas com o advento do neoliberalismo, com a privatização do 

Estado, a reestruturação da produção e do trabalho, a desregulamentação dos direitos 

trabalhistas, o desenvolvimento de reformas fiscais, a contenção dos gastos sociais e a 

desmontagem do setor produtivo estatal (ANTUNES, 2001). 

Behring (2003) frisa que se o período dos 'anos de ouro' do capitalismo 

(marcado por um acentuado processo de internacionalização do capital em cossonância 

com o crescimento das altas taxas de lucro) abriu margem para a gestão de algumas 

medidas democráticas, traduzidas na implementação das políticas sociais, o período que se 

delineia a partir da década de 1980-1990 é contrarreformista, uma vez em que provoca a 

desestruturação das conquistas do período anterior, principalmente no que toca ao âmbito 

dos direitos sociais. 

Em seus estudos sobre a particularidade brasileira, Netto (2005) explicita que a 

partir de meados do fim dos anos 1970, ocorreram mudanças ____________________ 

⁴ Harvey (2008) assinala que com o intuito de superar a crise de 1970, se fez necessário acelerar a 
introdução no sistema produtivo de novas tecnologias, reestruturar a economia e adotar os chamados 
planos de ajuste estrutural do capital que, dentre outras coisas, significava acentuar o processo de 
internacionalização do capital e investir nas privatizações, desregulamentações das condições de 
trabalho e, sobretudo e na abertura comercial. 

significativas na conjuntura nacional que incluíram a transição para o regime democrático e 

o condicionamento da adesão brasileira as orientações de cunho  neoliberal. Por 

conseguinte, ao longo da década de 1980, foi imposto o discurso da necessidade de 

estruturar planos de ajuste no contexto ideo-político brasileiro, uma vez em que a situação 



 
 

                  

econômica brasileira denotava um país derruído pela crise inflacionária, a qual acabaria se 

constituindo no pretexto necessário para induzir a entrada do neoliberalismo no país.  

Seguindo nessa direção, a década de 1990 é marcada pelo condicionamento de 

reformas na esfera política, as quais tiveram início no governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso. Vale destacar, que o discurso sobre a reforma do Estado encontrava-se 

ancorado em dois pilares: de um lado propõe a redução das funções estatais -  transferindo-

as para a sociedade civil - e do outro, a contenção do caráter burocrático de administração, 

substituindo-o pelo modelo gerencial, que partia do princípio de que "nem tudo que é público 

é estatal” (PEREIRA, 1997). 

Nessa conjuntura, com o avanço do ideário neoliberal, Correia (2011) destaca 

que a área da saúde passa a ser norteada pela lógica da focalização, privatização, 

desregulamentação das condições de trabalho e sofre com o problema de 

subfinanciamento, marcado pelo crescente repasse do fundo público para o setor privado. 

Sobre este último ponto, a questão da continuidade do subfinanciamento do SUS, na 

atualidade, vem limitando as possibilidades de investimento para a ampliação da cobertura e 

contribui para prover o sucateamento das estruturas públicas, ao mesmo tempo impedindo a 

melhora na gestão dos serviços, o que acaba servindo de base para  justificar a sua 

privatização.  

Salvador (2012) destaca que o fundo público deve assegurar recursos 

suficientes para o financiamento das políticas sociais. Diante dessas circunstâncias, o autor 

também assinala que no capitalismo é frequente ocorrer uma disputa na sociedade por 

recursos do fundo público no âmbito do orçamento estatal: 

 

O orçamento público é um espaço de luta política, com as diferentes 

forças da sociedade, buscando inserir seus interesses. Os interesses 

dentro do Estado capitalista são privados e, a partir da década de 

1980, há um domínio hegemônico do capital financeiro." 

(SALVADOR, 2012, p. 05). 

Dessa forma, vemos que a expressão mais visível do fundo público é o 

orçamento público, cujos valores estão em constante disputa. O Relatório da Auditoria 

Cidadã da Dívida Pública (2013) dispõe que se analisarmos a conjuntura atual, 

observaremos que os recursos públicos permanecem extremamente concentrados na 

União, e também permanecem centralizados para suprir os serviços da dívida pública - 

juros, encargos e amortizações – donde por outro lado, áreas de grande relevância social, 

como a saúde, continuam a receber parcos recursos.  

Outra tendência que vem sendo posta em prática na atualidade, aponta para a 

utilização do fundo público para a ampliação da rede privada na área da saúde, o que pode 



 
 

                  

ser visualizado no gráfico abaixo, o qual realiza uma comparação entre o percentual de 

recursos que foram repassados ao setor público e ao setor privado, respectivamente, no 

período compreendido entre 2009 e 2014, no que faz referência aos procedimentos de 

média e alta complexidade, que vale destacar, são mais caros se comparados aos 

atendimentos ambulatoriais: 

 
Gráfico 1 – Procedimentos Hospitalares (Média/Alta Complexidade) 

 
 
Fonte: DATA SUS/Ministério da Saúde, 2015. 
 

Nesse contexto, podemos observar que por meio do referido processo de 

financeirização mundial, as formas de financiamento de diversas áreas sociais, incluindo a 

saúde pública, vem enfrentando modificações em termos de volume e no que toca a sua 

natureza, em razão da utilização de diversos mecanismos financeiros de forma errônea, que 

vem conferindo prioridade aos interesses privados. 

Além disso, constata-se que as direções tomadas na década de 1990, com os 

projetos de reforma político-econômica, enveredaram por um caminho que promoveu o 

redirecionamento da atuação do Estado - que passaria de executor para regulador do 

desenvolvimento socioeconômico- e a concentração da atividade estatal no atendimento das 

demandas sociais básicas. 

Não obstante, a reforma dividiu o Estado em quatro setores: núcleo estratégico, 

atividades exclusivas, serviços não exclusivos e o setor de produção de bens e serviços 

para o mercado. E para cada um deles, o Governo propôs as chamadas formas de 

propriedade: 1) propriedade estatal (composta por patrimônio público); 2) propriedade 

privada (composta por entidades privada, com patrimônio privado); 3) propriedade não-

estatal, instituída por organizações sem fins lucrativos, cuja propriedade não pertence a 

nenhum indivíduo ou grupo em específico e que são orientadas diretamente para o 

atendimento do interesse público (BRASIL, 1997). 

Continuando a realizar uma análise da esfera econômica, vale destacar, que 



 
 

                  

com a função de “socorrer” as economias em desajuste, os organismos financeiros 

internacionais, em especial o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, passaram a 

exercer forte influência no que diz respeito aos gastos com saúde em países socorridos 

financeiramente, por meio de pacotes econômicos que passam a impor políticas recessivas 

aos tomadores de empréstimos. 

Correia (2007) enfatiza que tais organismos financeiros internacionais, passaram 

a orientar os governos a darem prioridade máxima aos setores sociais fundamentais, ou 

seja, os mais vulnerabilizados, promovendo políticas públicas de cunho focalista, com a 

finalidade promover a eficácia e a equidade dos gastos sociais. A estratégia adotada 

revelou-se favorável em promover a prestação de uma má qualidade dos serviços públicos, 

que posteriormente é utilizada como justificativa  para criar uma cultura de desqualificação 

da coisa pública, incentivando a população a aceitar a adesão ao privado.  

E por intermédio das condicionalidades impostas pelo FMI e pelo Banco Mundial 

- para a liberação de recursos - o reflexo de suas orientações sobre as políticas de saúde 

brasileiras assumiram várias facetas, expressas principalmente: a) nos projetos financiados 

pelo Banco Mundial; b) na propensão de apostar na divisão da prestação dos serviços de 

saúde, ficando a baixa complexidade na rede pública e a média e alta complexidade na rede 

privada (promovendo a quebra da integralidade da assistência, ao separar os usuários que 

podem e os que não podem pagar pelos serviços de saúde); c) da consequente ampliação 

da rede privada na prestação dos serviços de saúde; d) o incentivo a políticas focalizadas e 

seletivas, trazendo como consequência a quebra da universalidade da assistência à saúde; 

e) da implantação de novos modelo de gestão que desvirtuam o modelo de gestão do SUS 

e seu caráter público (CORREIA , 2005).  

O que se observa, é o desenvolvimento de um movimento que incentiva a 

privatização dos sistemas públicos de saúde, em que o Estado terceiriza seus serviços à 

iniciativa privada com o objetivo de dinamizar a gestão das unidades públicas, que para os 

seus defensores é burocrática, ineficiente e mais cara. (PEREIRA, 1997). À destarte, os 

defensores da privatização propagam a incapacidade dos serviços públicos para ofertar 

saúde universal e gratuita, com a promessa de eficiência, modernização e melhoria da 

qualidade dos serviços a serem prestados pela iniciativa privada.  

Outro argumento utilizado defende a premissa de que a saúde garantida pelo 

Estado leva à insustentabilidade financeira, pregando a insolvência dos sistemas públicos 

de saúde, que em outras palavras, significa que os mesmos não conseguiriam honrar seus 

compromissos com a sociedade em garantir o direito à saúde. E por trás da construção 

dessas alegações, estão inclusos os interesses das transnacionais da indústria dos seguros 

privados de saúde, como também do mercado financeiro especulativo que prevê 



 
 

                  

desmantelamento dos sistemas públicos de saúde para privatizá-los (BRAVO, 2001). 

 

II.  OS NOVOS MODELOS DE GESTÃO DO SUS: O PROJETO DE PRIVATIZAÇÃO DO 

CAPITAL 

 

 Seguindo essas deliberações, desde a década de 1990, vem ocorrendo o 

repasse da gestão do SUS para outras modalidades de gestão não estatais, por meio da 

celebração de „contratos de gestão‟ e „termos de parcerias‟ que são viabilizados pelas 

Organizações Sociais (OSs), pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP), pelas Fundações Estatais de Direito Privado e pela Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH). 

Através do Programa de Publicização - que delimitava a transferência da 

produção de serviços e a gestão do SUS para o denominado setor público não-estatal 

(CORREIA, 2011) - as autarquias e fundações públicas seriam transformadas em 

Organizações Sociais (OSs), isto é, entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que 

teriam por autorização legal direito a dotação orçamentária, condicionada essa à celebração 

de contratos de gestão com o Poder Executivo, "cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, 

à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 

ambiente, à cultura e à saúde" (Art. 1º, Lei nº 9.637). 

Dessa forma, em 1997, por meio da Medida Provisória nº 1591, o Governo 

estabeleceu os fundamentos para definir, sob a denominação de Organizações Sociais 

aquelas entidades que uma vez autorizadas, estariam habilitadas em serem "parceiras do 

Estado”, na condução da "coisa pública".   

Todavia, o que se observa é que o projeto das Organizações Sociais trazem 

inúmeros prejuízos para a saúde pública brasileira, uma vez em que possuem várias 

incongruências: 1) detêm autonomia para definir em seus regulamentos, os procedimentos 

que irão adotar para a contratação de obras, serviços e compras, além das formas de 

contratação de seus servidores, estando livres de realizar licitações; 2) desfrutam de 

imunidade tributária, não estando sujeita às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(especialmente no que tange aos limites com despesas); 

3) não são devidamente fiscalizadas, além de "não prestarem conta a órgãos de controle 

internos e externos da administração pública" (CORREIA, 2011, p. 44); 4) trazem a 

implementação das terceirizações, contratando os servidores por meio do regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), detendo o poder de demitir e contratar os 

trabalhadores; 5) refletem a precarização do trabalho, numa conjuntura em que promove a 

supressão dos concursos públicos, além de induzir a redução dos ajustes salariais dos 



 
 

                  

trabalhadores, não prevendo a obrigatoriedade de direitos trabalhistas e muito menos de 

Plano de Cargos e Carreira. 

Vale destacar, que os Contratos de Gestão celebrados trabalham com objetivos, 

metas e prazos a serem alcançados, além de instituírem critérios de controle e avaliação e 

fixarem um teto de percentual a serem gastos com pessoal e serviços, o que pode vir a 

constituir-se como uma ameaça aos direitos sociais, instituindo a possibilidade de a 

população ser prejudicada em relação ao acesso aos serviços de saúde prestados pelas 

OSs, pela tendência que isso reflete à crescente diminuição de oferta de serviços.  

No que tange ao controle social, ainda que o modelo diga-se inspirar em uma 

abordagem participativa, há mecanismos de controle e a participação é bastante 

"centralizada”, não permitindo uma maior inserção popular nos processos decisórios. Isso 

ocorre, pelo fato de que o exercício do controle social pela via formal expressa na lei 

9.637/98, dá-se unicamente pela participação da sociedade civil no Conselho de 

Administração interno de cada Organização Social, o qual prevê apenas cerca de 20% da 

participação da população, sendo o restante destinado ao membros do Poder Público e 

aqueles eleitos ou escolhidos pelos membros internos do Conselho. 

Diante dessas condições, vemos que a aprovação da Lei nº 9.637 que institui as 

Organizações Sociais vem acompanhada de efeitos colaterais importantes.  O que se 

observa, é que além de personificar a privatização de uma unidade de saúde, abre espaço 

para promove a transferência das competências que outrora eram de responsabilidade do 

Estado para entes privados, que passam a controlar os bens, patrimônios, finanças e 

servidores públicos, visando atender os seus interesses - os quais se voltam para a extração 

de lucros, conforme as designações do processo de contrarreforma do Estado. 

 

 

III. A SAÚDE PÚBLICA NOS GOVERNOS DE LULA E DILMA: elementos de 

continuidade 

 

 

Bravo e Menezes (2011) destacam que com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2010), gerou-se uma expectativa muito grande de que as políticas públicas, em 

particular as de saúde, teriam um tratamento redimensionado e que finalmente o SUS 

poderia de fato ser implementando de acordo com o que está previsto no texto 

constitucional e em consonância com as preposições defendidas pelo Movimento da 

Reforma Sanitária. Contrariamente, os dois mandatos do governo Lula foram marcados por 

um caráter de continuidade, donde os processos de contrarreforma iniciados no governo de 



 
 

                  

Fernando Henrique Cardoso, não só foram mantidos, mas aprofundados. 

Seguindo nessa direção, o Governo Lula põe em pauta o projeto das Fundações 

Estatais de Direito Privado (FEDPs). O projeto de Lei Complementar 92/2007 foi 

apresentado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo em 13/07/2007, propondo definir 

as áreas de atuação de fundações instituídas pelo poder público. Foi proposto que poderá 

ser instituída ou autorizada a instituição de fundação, sem fins lucrativos, integrante da 

administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito público ou privado, para 

o desempenho de atividade estatal que não seja exclusiva do Estado, nas áreas de saúde, 

assistência social, cultura, desporto, ciência e tecnologia, meio ambientem previdência 

complementar do servidor público, comunicação social e promoção do turismo nacional.   

Não obstante, o modelo das Fundações Estatais constitui-se como mais um 

projeto que expressa a privatização do setor público, uma vez em que: a) apesar de 

contratarem trabalhadores por meio de concurso público, o vínculo empregatício é o da 

Consolidação das Leis do Trabalho, acabando com o Regime Jurídico Único (RJU); b) a 

remuneração da força de trabalho subordina-se ao contrato de gestão que cada Fundação 

Estatal for capaz de estabelecer com o próprio Estado e com outros agentes do mercado; c) 

cada Fundação terá seu próprio quadro de pessoal e, por consequência, seu plano de 

carreira, emprego e salários, atingindo a organização da força de trabalho, tornando-a 

fragmentada e fragilizada; d) no que diz respeito ao controle social, ainda que o modelo 

reporte a existência de uma abordagem participativa, os mecanismos de participação da 

população são bastantes 'concentrados', donde tem-se o Conselho Consultivo Social - o 

qual menciona a participação de representantes da sociedade civil (incluindo os usuários do 

SUS)- mas, que segundo Granemann (2011), funciona de modo subordinado ao 'Conselho 

Curador' , composto por representantes do governo. 

No Governo de Dilma Rousseff (2011-2014), a saúde pública continuou a 

enfrentar os mesmos agravantes. Com relação ao modelo de gestão para a saúde, em 

dezembro de 2010, o governo anterior havia enviado ao Congresso Nacional a Medida 

Provisória 520, visando a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH), que tinha como proposta reestruturar os Hospitais Universitários (HUs).  

Todavia, em julho de 2011, o prazo para a votação da Medida Provisória (MP) se encerrou. 

Segundo Correia (2011), essa MP foi fortemente rechaçada pelo conjunto dos movimentos 

sociais brasileiros, especialmente pelas entidades representativas das Universidades 

brasileiras. 

Contudo, posteriormente, o governo reedita uma nova versão aprovada sob a 

forma da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, que vem a autorizar o Poder Executivo 

a criar a EBSERH, dotada de personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, 



 
 

                  

vinculada ao Ministério da Educação. Observa-se que a EBSERH foi apresentada como a 

solução do Governo Federal para a referida crise dos HUs, resultante da falta de 

investimentos para dar conta das missões de ensino, pesquisa, extensão e assistência, 

características dos Hospitais Universitários. Dessa forma, a EBSERH manifesta-se como 

uma empresa pública estatal, com personalidade jurídica de direito privado, que atua sob os 

Hospitais Universitários, privatizando-os, uma vez em que permite colocar em risco de 

depreciação os bens e os serviços públicos ofertados, além de transferi-los a uma Empresa 

de direito privado. 

À destarte, a EBSERH também traz inúmeros prejuízos para a política de saúde 

brasileira, pois: a) possui autonomia gerencial e financeira sobre os bens públicos; b) 

simboliza um ataque a autonomia universitária quando desvincula os  HU`s das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES), que deixa de ser um espaço de ensino e pesquisa; c) a 

contratação dos servidores ocorre por meio do regime CLT, cujos contratos são temporários 

com o prazo de até dois anos, acabando com a estabilidade e implementando a lógica da 

rotatividade; d) terão recursos advindos do fundo público estatal e não contribuirão com o 

mesmo, usufruindo ainda de imunidade tributária; e) os servidores passam a ter uma carga 

horária, processos de trabalho e de gerência determinados e controlados pela empresa, que 

também passaria a estabelecer metas de produtividade (CORREIA, 2011).  

No que toca ao controle social, o estatuto da EBSERH explicita restrições na 

participação dos segmentos dos trabalhadores e usuários do SUS. A empresa propõe um 

Conselho de Administração, com representação de apenas um trabalhador, o qual não 

poderá participar das reuniões onde forem tratados assuntos que envolvam relações 

sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, sendo tais assuntos deliberados em 

reunião separada e exclusiva para tal fim (BRASIL, 2011). 

Diante do que foi exposto, vale destacar que os setores defensores do SUS 

público, gratuito, universal e de qualidade vem reforçando o ideal de que existem indícios de 

que os ditos novos modelos de gestão são inconstitucionais do ponto de vista legal, uma vez 

em que a Constituição Federal de 1988 prevê que: 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 

mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência 

as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. (BRASIL, 1998). 

 

E assim, a Constituição de 1988 não dispõe sobre a transferência da gestão 

completa, além de patrimônios, equipamentos e pessoal, de um hospital ou unidade de 

atendimento a uma entidade privada. E, sobretudo, a adoção dos novos modelos de gestão 



 
 

                  

denota a desresponsabilização do Estado na efetivação dos direitos sociais, visto que a 

Carta Constitucional assegura os direitos sociais como dever do Estado, estabelecendo no 

Art. 196, a saúde como “direito de todos e dever do Estado”.   

 

IV.  CONCLUSÃO 

 

A partir do estudo desenvolvido, foi possível observar que as contrarreformas 

implementadas a partir da segunda metade da década de 90, em consonância com as 

orientações dos organismos financeiros internacionais, vêm demandando para a política de 

saúde brasileira: o rompimento com o caráter universal do sistema público de saúde, 

focando apenas nos setores mais vulnerabilizados; a adoção de um modelo fragmentado e 

focalizado, propenso em apostar na divisão da prestação dos serviços de saúde, ficando a 

baixa complexidade na rede pública e a média e alta complexidade na rede privada; a 

flexibilização da gestão, investindo na privatização, mercantilização e terceirização dos 

serviços de saúde e estimulando a criação dos ditos novos modelos de gestão, com o 

crescente repasse de recursos públicos para estas novas modalidades (CORREIA, 2007).  

Nessa conjuntura, a política de saúde brasileira vem sendo tensionada por dois 

projetos que representam interesses antagônicos (CORREIA, 2005a). O projeto do capital, 

que defende as reformas recomendadas pelo Banco Mundial e o projeto de setores 

progressistas da sociedade civil que defendem o SUS e seus princípios, integrantes da 

proposta da Reforma Sanitária.  
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