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RESUMO 
 
Esta pesquisa procurará analisar os documentos produzidos 
pelo Banco Mundial para orientar a política de saúde brasileira. 
Através desses documentos, serão identificados os rumos 
apontados pelo Banco Mundial para a área da saúde. Nessa 
perspectiva, iremos identificar os programas de saúde criados 
e implementados no governo Lula e Dilma, assim como apontar 
os programas do Ministério da Saúde que são financiados pelo 
Banco Mundial. A partir daí, a pesquisa também irá expor 
ações ou medidas tomadas no governo Dilma que apontam 
uma tendência a mercantilização da saúde via novos modelos 
de gestão ou expansão do sistema de saúde suplementar. 
 
Palavras-chave: Política de Saúde. Privatização. Lutas 
Sociais. 
 
ABSTRACT 
 
This research will seek to analyze the documents produced by 
the World Bank to guide the Brazilian health policy. Through 
these documents, will be identified the direction pointed by the 
World Bank for the area of health. In this perspective, we will 
identify health programs created and implemented in 
Government Lula and Dilma, as well as pointing out the 
programs of the Ministry of health that are funded by the World 
Bank. From there, the search will also expose actions or 
measures taken in Government Dilma pointing a trend the 
commodification of health via new models of management or 
system expansion of health supplements. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

A consolidação do SUS se deu através do projeto de Reforma Sanitária (dos 

anos de 1970 e 1980), trazendo como princípio a defesa do caráter universal e público-

estatal da saúde. Devido a isso, atualmente, o Brasil tem um dos maiores sistemas público 

de saúde do mundo. Mais de 75% da população brasileira depende exclusivamente do SUS 

e toda população utiliza as ações de vigilância epidemiológica e sanitária.   

Porém, na década de 1990, este sistema foi alvo das reformas neoliberais que 

têm atacado seu caráter universal e público visando o seu desmonte, através de um 

processo de universalização excludente, mercantilização e privatização da saúde.  

Portanto, esta pesquisa buscará demonstrar os interesses do capital expressos 

no âmbito da política de saúde brasileira e sua relação com as orientações do Banco 

Mundial, observando como esses interesses se apresentam através do crescimento da 

saúde suplementar com apoio estatal, da privatização via novos modelos de gestão, e das 

ações e programas governamentais do Ministério da Saúde. 

 

 

II. AS ORIENTAÇÕES DO BANCO MUNDIAL À POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA: 

FUNDAMENTOS, FINANCIAMENTOS E AS TENDÊNCIAS DA CONTRARREFORMA NA 

SAÚDE 

 

 

Para compreender o papel e a atuação do Banco Mundial dentro das relações 

capitalistas, se faz necessário uma análise da conjuntura na qual ele está inserido.  

Nos anos 70, o capitalismo monopolista passa por uma grande crise estrutural, 

pois não consegue mais deter a tendência à queda da taxa de lucros, devido a capacidade 

de acumulação estar fortemente diminuída. Na tentativa de superar essa situação, o capital 

passa a buscar o enfrentamento dessa crise através da elaboração de um novo padrão de 

acumulação 

favorecido pela revolução tecnológica e centrado na externalização da 

produção via subcontratação e terceirização e com um modo de regulação 

correspondente, baseado na desregulação estatal via privatizações, 

redução de direitos sociais e trabalhistas, cortes nas políticas de proteção 

social e eliminação de parte dos controles do Estado sobre as condições de 

uso da força de trabalho. (CORREIA, 2005, p. 76)  



 

 

                  

Esse processo de reestruturação capitalista, como saída da crise existente, é 

marcado pela ampliação da liberdade de mercado e pela limitação do Estado 

intervencionista, assim como também pelo fim do pacto social-democrata e todos os direitos 

assegurados por ele. “O objetivo é o desvencilhamento de qualquer amarra que impeça a 

recuperação da margem de lucro no processo de acumulação do capital”. (CORREIA, 2005, 

p.77) 

 Segundo Correia (2005), o que ocorre é a existência de um Estado “máximo 

para o capital”, caracterizado pela liberalização de créditos, perdão de dívidas, subsídios, 

entre outros. Porém, “mínimo para o trabalho”, devido ao corte de gastos sociais, da 

precarização das políticas públicas, do congelamento dos salários, entre outros.  

 Essa nova conjuntura posta fez com que os organismos financeiros 

internacionais passassem a desempenhar novas funções no que se refere “ao processo de 

produção e reprodução do capital, sobretudo através da defesa intransigente da 

necessidade dos ajustes estruturais (com um enfoque especial na contrarreforma do 

Estado) e da apologia à ideologia neoliberal.” (LIMA, 2011, p. 6) 

 A seguir, será explicado mais detalhadamente esse processo de 

desenvolvimento dos organismos financeiros internacionais, mais especificamente do Banco 

Mundial. 

 Inicialmente, quando o Banco Mundial foi fundado em 1944, sua missão era 

de ajudar na reconstrução da Europa e promover o crescimento econômico no resto do 

mundo, através de financiamentos concebidos pelo próprio Banco. Na década de 1980, com 

a crise estrutural do capital, essa tentativa de desenvolvimento econômico através da 

combinação da ação do Estado com a dos empresários privados foi substituída por uma 

ideologia neoliberal. 

Nos anos 80, a estratégia original do Banco entrou em crise, ao mesmo 

tempo em que as taxas de crescimento econômico diminuíram no terceiro 

mundo, o Welfare State no Norte, o nacional-desenvolvimentismo no sul e o 

estatismo no Leste Europeu foram contestados, o consenso keynesiano se 

rompeu, a Teoria de Desenvolvimento Econômico (TDE) entrou em colapso, 

a teoria neoclássica recuperou suas forças com o monetarismo, com a 

teoria das expectativas racionais e com a escola da escolha racional, a 

onda conservadora, neoliberal, ganhou os governos na Inglaterra e nos 

EUA e este final tornou-se ideologicamente hegemônico em todo o mundo, 

o mercado triunfou e todos os pecados econômicos foram atribuídos ao 

Estado. (PEREIRA, 1994, p. 13) 

 



 

 

                  

 O Banco Mundial é mantido pelos investimentos de diversos países, quanto 

maior for à contribuição de determinado país maior será sua influência dentro das decisões 

do Banco. Além desses investimentos, o Banco também se mantém a partir do lucro obtido 

através dos empréstimos. 

O Banco Mundial goza de uma posição privilegiada no mercado para obter 

financiamentos, o que lhe permite margens de lucro para custear o seu 

funcionamento administrativo e até mesmo para obter lucros anuais na 

ordem de US$1,5 bilhão. (MILLET & TOUSSAINT, 2006, p.89). 

 

 Devido à eclosão da Crise da Dívida Externa, em 1982, quando os países 

devedores não possuíam mais condições de pagar a dívida, parte do principal da dívida 

passou a ter que ser anulado. Aquele Banco Mundial criado com o pressuposto da 

existência dos benefícios mútuos e com o papel de promover o crescimento nos países em 

desenvolvimento, se vê atuando de forma totalmente contraditória. 

Cedo tornou-se claro que o Banco e o Fundo eram os dois instrumentos 

fundamentais que os países credores utilizaram para administrar a crise da 

dívida externa e proteger seus bancos comerciais. (PEREIRA, 1994, p. 21) 

 

 A ação que o Banco passa a executar diante dessa nova conjuntura é a de 

intervenções em parceria com o FMI (Fundo Monetário Internacional), impondo políticas de 

ajustes que visam o equilíbrio da balança de pagamentos dos países endividados. Ou seja, 

para que um país possa obter um empréstimo via Banco Mundial, ele passa a aceitar 

algumas condicionalidades impostas pelo Banco como garantia de pagamento desse país. 

  Pereira(1994) afirma que a crise da dívida abriu um leque para que o Banco 

deixasse de ser uma instituição que financia e promove o desenvolvimento, e se tornasse 

uma instituição que impõe condições as quais obrigam os países em desenvolvimento a 

seguir as diretrizes econômicas que o Primeiro Mundo julga serem adequadas. Portanto, o 

papel do Banco Mundial passa a ser o de promover a privatização, a liberalização comercial 

e a reforma financeira através da imposição de condicionalidade negativa.  

 Essas condicionalidades tornam os Estados Nacionais endividados cada vez 

mais dependentes, por precisarem cada vez mais desses empréstimos e não terem 

mecanismos para superar essa situação, além de perderem sua soberania, já que estão 

submetidos a obedecer regras de ajuste estrutural. 

 

 

III.  ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO BM PARA ORIENTAR A 

POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA 



 

 

                  

 

 

Para compreender os interesses e orientações do Banco Mundial para a política 

de saúde brasileira, serão analisados três documentos elaborados pelo Banco Mundial, 

quais sejam: “Governança no Sistema Único de Saúde (SUS) Brasileiro: Fortalecendo a 

Qualidade dos Investimentos Públicos e da Gestão de Recursos”, de 15 de fevereiro 2007; 

“Documento de avaliação da proposta de empréstimo para o projeto de modernização de 

Hospitais Universitários Federais”, 28 de fevereiro de 2011, e “20 anos da Reforma do 

Sistema de Saúde do Brasil: uma avaliação do sistema único de saúde”, de 2013.  

 No documento elaborado em 2007, o Banco Mundial demonstra a 

preocupação com o aumento dos custos na atenção à saúde, apontando que esse não está 

ligado ao aumento da eficácia e efetividade dos serviços. No decorrer do documento, o BM 

demonstra todas as falhas de gestão existentes no Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo 

com o grande número de gastos nesta área.  

O Banco Mundial identifica uma série de falhas na própria burocratização, na 

maneira como ela é levada, que faz com que o Gestor se limite a execução de regras e não 

a efetivação da qualidade dos serviços. Para que esse quadro se reverta, o BM traz como 

saída: “Desenvolver e introduzir sistemas organizacionais que proporcionem às unidades de 

gestão cada vez mais liberdade de ação e de autoridade para tomar decisões sobre a 

gestão de recursos”. (BANCO MUNDIAL, 2007, p.. 06) 

 O documento faz uma análise dos problemas existentes no planejamento 

orçamentário, no qual, o principal problema está no tempo estimado para a elaboração do 

planejamento e também na falta de correlação entre os programas, e no atendimento das 

necessidades do território. “O planejamento é realizado principalmente como um exercício 

formal para cumprir os requisitos da lei e não como um instrumento para a implementação 

de políticas ou como base para alocação de recursos”. (BANCO MUNDIAL, 2007, p.. 21). 

Ele também cita a falta de capacidade das secretarias de saúde no monitoramento e 

controle da execução orçamentária. “De modo geral, as secretarias demonstram enfoque 

limitado em relação ao controle financeiro e contábil e pouco utilizam os dados disponíveis 

para fins administrativos ou para avaliação interna.” (BANCO MUNDIAL, 2007, p.. 35)  

É citado no documento uma crítica à falta de flexibilização na contratação de 

pessoal, devido à rígida legislação trabalhista. “A legislação relativa ao setor público é 

particularmente rígida, permitindo pouca flexibilidade na contratação e demissão de pessoal, 

ou no fornecimento de incentivos relacionados ao desempenho.” (BANCO MUNDIAL, 2007, 

p.. 64). Ele também critica outras legislações brasileiras por impedir a maior liberdade e 

autonomia no gerenciamento do setor. “A inflexibilidade desta legislação, criada para 



 

 

                  

restringir o desvio de recursos públicos, também limita a autonomia do gerente do serviço 

local e, portanto, sua capacidade de gerenciar efetivamente os recursos disponíveis.” 

(BANCO MUNDIAL, 2007, p.72) 

Ademais, o documento torna claro o quanto o gerenciamento público é 

ineficiente. Ele diz que há uma falta de compromisso por parte do gerente no que diz 

respeito a ousar ou assumir responsabilidades. “É com a finalidade de corrigir esta situação 

que alguns estados criaram instituições autogerenciadas, tais como as fundações de apoio e 

as organizações sociais que gerenciam todo ou parte dos serviços hospitalares.” (BANCO 

MUNDIAL, 2007, p. 72) 

Ou seja, o BM traz como saída para o mau gerenciamento uma maior liberdade 

e autonomia do mesmo, assim como também a privatização do SUS, pois passa a gerência 

para uma entidade privada ao propor contratos de gestão e termos de parcerias com 

organizações de direito privado, permitindo a elas a administração de setores públicos da 

saúde com maior autonomia, pois o Estado se colocaria apenas como financiador. Sem 

levar em consideração que esses mecanismos ferem os princípios do SUS. 

Segundo o Banco Mundial: 

As simplificações apresentadas para o funcionamento do SUS contribuíram 

para a redução dos custos administrativos e para a avaliação de 

desempenho e resultados, e para embutir incentivos apropriados e 

explícitos nos mecanismos de repasse. (BANCO MUNDIAL, 2007, p. 82) 

 

O segundo documento supracitado, elaborado em 2011, tem como título 

“Documento de avaliação do projeto sobre a proposta de empréstimo, no montante de 150 

milhões de dólares, para a República Federativa do Brasil para o projeto de modernização 

dos hospitais universitários”. Esse projeto possui como objetivo a modernização do Hospital 

Universitário (HU) através do programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 

Universitários Federais (REHUF). Ele também pretende apoiar o fortalecimento da 

capacidade de governança, gestão e inovação do HU através da prestação de assistência 

técnica, treinamento e equipamentos, nas áreas de governança e gestão, infraestrutura e 

tecnologia, saúde, educação e pesquisa, bem como a transparência e prestação de contas. 

 Além disso, o BM afirma que o projeto é uma “oportunidade para implementar 

as recomendações dos estudos recentes do banco no setor saúde, incluindo o 

desenvolvimento de novos modelos de gestão em que os HUs teriam mais autonomia.” 

(BANCO MUNDIAL, 2011, p. 04) 

 O documento afirma que o programa REHUF abrange duas áreas: a 

renovação da infraestrutura dos hospitais e a modernização da sua gestão e governança. 



 

 

                  

Ou seja, mais uma vez o Banco Mundial traz a privatização dos HUs como saída para os 

problemas do SUS, pois a modernização proposta é a transferência da gestão do HU para 

uma empresa pública estatal com personalidade jurídica de direito privado. “Nesse tipo de 

privatização são transferidas apenas funções de gerenciamento e/ou administração dos 

serviços, subsidiadas com recursos públicos. O Estado mantém sua função de financiador 

dos serviços, ao tempo que perde o controle sobre a qualidade dos serviços prestados. 

(CORREIA, 2005, p. 140) 

 Ele traz a privatização por afirmar que o setor da saúde no Brasil é afetado 

negativamente devido a problemas de governança, a má gestão e ao desempenho fraco das 

instituições de saúde.   

 Quanto ao setor privado de saúde, o documento cita os hospitais privados 

sem fins lucrativos, no qual, “em 2002, o setor privado absorveu 56% dos fundos públicos 

para os hospitais, e a maioria destes fundos financiou hospitais privados sem fins 

lucrativos.” (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 27) 

 Podemos observar através desses dados que maior parte dos fundos 

públicos são alocados para as instituições privadas sem fins lucrativos, essa situação 

apresentada pode servir como razão para o agravamento das questões da saúde, já que 

recursos que serviriam para o aprimoramento do setor público têm sido investidos no setor 

privado. 

 No decorrer, o documento busca mostrar as razões pelas quais a privatização 

seria a melhor solução proposta. No qual, o Banco Mundial objetiva “a garantia de que os 

futuros modelos a serem adotados pelos HUs irão reduzir os custos, melhorando a 

qualidade e prestando melhores serviços de suporte”. (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 48) 

 O último documento estudado nesse trabalho foi o de 2013, intitulado “Vinte 

anos de reforma do Sistema Único de Saúde no Brasil: uma avaliação do Sistema Único de 

Saúde”. Ele visa responder dois questionamentos: As reformas do SUS transformaram o 

sistema de saúde como previsto há 20 anos? As reformas levaram a melhorias no que diz 

respeito ao acesso aos serviços, proteção financeira e resultados de saúde?  

O relatório mostra que as reformas do sistema de saúde podem ser 

creditadas com conquistas significativas, em particular, nos últimos 20 anos 

viram uma expansão impressionante no acesso ao uso de cuidados 

primários, uma profunda reestruturação do sistema de saúde (uma 

constante descentralização das responsabilidades para os municípios), e 

um aumento nos gastos em saúde do governo. (BANCO MUNDIAL, 2013, 

p. 16) 

 



 

 

                  

 Durante a década de 1980, a despesa federal representou maior parte do 

aumento da despesa pública, ou seja, recursos federais eram a maior porcentagem na área 

da saúde “85% nos anos imediatamente anteriores a criação formal do SUS”. (BANCO 

MUNDIAL, 2013, p. 43) 

 Porém, com o passar do tempo esse quadro foi diminuindo, onde na década 

de 2000, atingiu apenas 45%. Isso ocorreu devido à transferência de responsabilidades para 

os governos municipais. O que tem se tornado um agravante, já que os municípios possuem 

poucos recursos para a quantidade de demanda. (BANCO MUNDIA, 2013, p.43) 

 Quanto aos planos privados de saúde, o número de indivíduos abrangidos por 

ele tem aumentado progressivamente nos últimos 20 anos, “até 2009, mais de 50 milhões 

de brasileiros estavam cobertos por algum tipo de plano.” (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 44) 

 Porém, segundo os dados do BM, 60% dos indivíduos são dependentes do 

SUS. O que não muda o fato de que parte significativa da população vem buscando 

cuidados no setor privado. O motivo dessa alocação está, de acordo com o documento, na 

dificuldade de acesso aos serviços e a má qualidade dos mesmos. A saída encontrada para 

essas dificuldades, mais uma vez, vem sendo a adoção de novos modelos de gestão. 

 

 

IV.  LEVANTAMENTO DOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS NA ÁREA DA SAÚDE 

NO PERÍODO DO GOVERNO DE LULA E DILMA 

 

 

 A seguir iremos relatar alguns programas elaborados pelo Ministério da 

Saúde no período do Governo Lula e Dilma, para compreendermos se as ações 

governamentais estão em consonância com as recomendações do Banco Mundial, que 

“limita as funções do Estado – que não deveria mais responsabilizar-se pela execução direta 

das políticas sociais, mas, apenas, coordená-las e financiá-las – e o fortalecimento do setor 

privado na oferta de serviços de saúde” (CORREIA, 2005 e 2012). Os principais programas 

desse período foram: Farmácia Popular, Saúde Não Tem Preço e Mais Médicos. 

 

 Abordaremos, posteriormente, os programas do Ministério da Saúde 

financiados pelo Banco Mundial no período do governo Lula e Dilma. São eles: “VIGISUS”, 

“AIDS-SUS”, “QUALISUS”, “Saúde Integrada e projeto de gerenciamento de água”, “Saúde 

da família” e “REHUF”.  

 O Programa VIGISUS é o Sistema Nacional de Vigilância e Saúde, ele foi 

atualizado até 2009, ou seja, quase no final do governo Lula, e apoiou a descentralização 



 

 

                  

das atividades de vigilância de saúde e reformas institucionais relacionadas ao sistema de 

saúde indígena. 

 O Programa Nacional de AIDS (AIDS-SUS) foi criado em 2010 e renovado até 

2015. Ele possui como objetivos aumentar o acesso e utilização de serviços HIVAIDS e 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST), cuidados e tratamento pelos 

grupos mais em risco; e melhorar o desempenho do programa de DST e HIVAIDS nacional 

através de implementação descentralizada, melhoria da governança e gestão baseada em 

resultados. Ele vem tendo seu aprimoramento baseado nas orientações do BM, como por 

exemplo, a realização de planejamento estratégico, monitoramento e avaliação e gestão 

baseada em resultados.  

 O Programa de Melhoria da Qualidade de Rede de Saúde (QUALISUS) 

surgiu em 2009 e também foi estendido para 2015. O programa busca melhorar a qualidade, 

eficiência e efetividade do sistema de atenção à saúde financiado pelo SUS, através do 

desenvolvimento de redes regionais integradas de assistência à saúde (RRAS), com ênfase 

em prestadores de serviços de saúde de alta e média complexidade, serviços de apoio (por 

exemplo, diagnóstico) e sistemas logísticos (por exemplo, transporte). O Programa 

financiará novas construções e reabilitações em unidades ambulatoriais especializadas e de 

diagnóstico. Também financiará a reabilitação de departamentos específicos do hospital (por 

exemplo, salas de emergência) e unidades ambulatoriais especializadas. Sua execução 

será realizada por gestores nas três esferas de gestão do SUS (federal, estadual e 

municipal), por meio de parcerias a serem estabelecidas pelas Secretarias Estaduais e 

Municipais de saúde. 

 Também foi identificado o Programa Saúde Integrada e projeto de 

gerenciamento de água, ele surgiu em 2010 e também é atual. Seu objetivo é o aumento de 

acesso à água potável, saneamento e cuidados básicos de saúde em pelo menos 10 

municípios mais afetados por doenças infecciosas intestinais (DII) e a melhora dos cuidados 

de saúde neonatal em 25 hospitais selecionados, usando um indicador de Barema de 

qualidade e eficiência. 

 O Programa da Saúde da Família, iniciado em 2002, foi renovado em 2008 e 

ainda é atual, mas deixou de ser financiado pelo Banco Mundial, pois de acordo com o 

próprio Banco o financiamento acabou em 2014. Os objetivos foram aumentar o acesso da 

família a cuidados primários baseado em saúde em municípios grandes, urbanos; aumentar 

a qualidade técnica e satisfação do paciente com cuidados primários; e melhorar a eficiência 

e a eficácia dos provedores de serviço de saúde da família, bem como o sistema de 

distribuição mais amplo.  



 

 

                  

 Para finalizar será abordado o Programa de Reestruturação de Hospitais 

Universitários Federais (REHUF), foi aprovado em 2010, possui como objetivo o 

desenvolvimento de governança hospitalar e da gestão por resultados; a modernização da 

infraestrutura e da tecnologia hospitalar; e o aprimoramento da assistência hospitalar, dos 

processos de pesquisa e educação. Foi identificado no relatório do Banco Mundial que 

aprova esse programa, que o mesmo focalizará reformas nas áreas de governança e 

gestão, que possam traduzir-se em aprimoramentos de qualidade e de eficiência, mas que 

possam ser implementadas em curto prazo.  

 

 

V.  OS INCENTIVOS, AS DESONERAÇÕES E OS SUBSÍDIOS QUE O ESTADO 

BRASILEIRO VEM OFERECENDO AO SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

 

 O SUS surgiu, no Brasil, entre a década de 1980 e1990, dentro de uma 

conjuntura em que o neoliberalismo ganhava cada vez mais espaço nas determinações do 

país, onde era propugnada a ampliação das relações comerciais na prestação de serviços e 

uma redução do Estado como provedor direto destes serviços. 

 Foi observado que ao mesmo tempo em que se criava uma Constituição 

baseada em serviços de saúde universalizados, gratuitos e baseados nos princípios de 

equidade. Tínhamos uma outra forma de assistência à saúde privada e regulamentada pela 

própria Constituição, como podemos analisar: 

 

O artigo 199 da Constituição de 1988 estabelece que a assistência à saúde 

é livre à iniciativa privada e dedica seus parágrafos à regulação das 

relações entre o público e o privado no sistema de saúde. O §1º modula a 

participação das instituições privadas no SUS. Os §2º e o §3º vedam a 

destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 

privadas com fins lucrativos e participação direta ou indireta de empresas ou 

capitais estrangeiros na assistência à saúde. E o §4º proíbe a 

comercialização de órgãos, sangue e seus derivados. (BAHIA, 2009, p. 755) 

 

Devido a isso, a função estatal no que tange a proteção do interesse público e 

do acesso universal (como garantido na Constituição), se contrapõe às estratégias 

econômicas dos agentes privados. Portanto, dentro dessa nova conjuntura, o Estado passa 

a exercer sua função através de agências reguladoras, “com base na concepção de um 



 

 

                  

Estado regulador, mas não necessariamente provedor de serviços.” (SESTELO; SOUZA; 

BAHIA, 2013, p. 852). 

 A partir daí surge a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), criadas, respectivamente, em 1999 e 2000.  

 Sestelo, Souza e Bahia(2013) afirmam que esse sistema de saúde privado 

passou a ser denominado de “assistência suplementar em saúde”, pois era um sistema que 

se complementava a um outro sistema (público) dotado de legitimidade política e 

institucional. Essa assistência suplementar deveria servir de complemento ao setor público 

da saúde, mas ocorreu o contrário, o sistema público quem passou a funcionar como um 

suporte para as lacunas na assistência oferecida pelos planos de saúde, ou seja, a saúde 

pública e o Estado passou a se submeter às exigências do comércio, criando políticas que 

favoreçam as mesmas e proporcionando incentivos governamentais que desenvolvam os 

planos privados de saúde.  

Em 2010, aponta-se que a tendência à expansão ilimitada desse comércio 

se configura na primeira e principal falha da regulação, porque ameaça 

subverter o princípio de saúde como direito de cidadania. Regular, no 

sentido da efetivação do direito à saúde, seria estabelecer limites ao 

processo de apropriação privada do espaço público na assistência à saúde 

de forma que o empresariamento privado se ativesse aos aspectos de fato 

suplementares a um sistema integral e efetivo. (SESTELO; SOUZA; BAHIA, 

2013, p. 864) 

 

Para compreender os incentivos feitos pelo governo para a saúde suplementar 

iremos analisar alguns dados: 

Referente às coberturas, registrou-se o aumento absoluto do número de 

brasileiros vinculados a planos e seguros privados de saúde no período de 

1998 a 2003, mas a proporção manteve-se inalterada. Adicionalmente, não 

se detectou sinais de universalização da utilização e oferta de determinados 

equipamentos. Em 1999, menos de 20% do total de equipamentos de 

mamografia eram públicos. Em 2005, a maior parte desses aparelhos (cerca 

de 85%) permaneceu sob a esfera privada. (BAHIA, 2009, p. 755) 

 

 Outro acontecimento é a dedução do imposto de renda para o consumo dos 

planos de saúde. Segundo estimativa da Secretaria da Receita Federal (Coordenação Geral 

de Política Tributária – COPAT), o valor da renúncia de arrecadação fiscal relativa às 

despesas com planos de saúde e aos desembolsos direitos com a assistência médico-

hospitalar girou em torno de R$ 2,8 bilhões em 2005. (OCKÉ-REIS, 2007, p. 524) 



 

 

                  

 Esse incentivo dado pelo governo proporciona o crescimento dos planos 

privados de saúde, o que poderia acarretar no aumento do preço desses serviços. Além 

disso, essa renúncia fiscal pode afetar o montante do gasto público aplicado diretamente 

nos serviços de saúde. Já que esses compromissos impedem a expansão dos recursos 

financeiros necessários para se consolidar o caráter único do SUS – incorporando toda a 

população a um cuidado integral. (OCKÉ-REIS, 2007, p. 535) 

 

 

VI.  CONCLUSÃO 

 

 

As orientações do Banco Mundial se relacionam aos interesses do capital 

expressos no âmbito da política de saúde brasileira, onde esses interesses se apresentam 

através do crescimento da saúde suplementar com apoio estatal, da privatização via novos 

modelos de gestão, e das ações e programas governamentais do Ministério da Saúde. Tais 

orientações são sintetizadas nos três documentos, já citados, com as propostas no Banco 

Mundial no que diz respeito à política de saúde. Assim, o BM vem trazendo para o Brasil 

uma política de saúde que tem como objetivo diminuir os gastos públicos abrindo, dessa 

forma, espaço para a mercantilização da saúde. 
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