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RESUMO 
 
Na perspectiva de perceber o movimento concreto do sistema 
capitalista, este trabalho tem por alicerce a análise do novo 
desdobramento capitalista, a fim de garantir a sua manutenção 
e expansão, além da dominação dos países centrais sobre os 
países ditos em desenvolvimento. Entendemos que a partir 
deste estudo, podemos desvendar a emergência do Banco 
Mundial enquanto sujeito ativo no processo de formulação das 
políticas públicas e, por conseguinte, perceber as 
condicionalidades e diretrizes deste organismo multilateral nas 
políticas públicas de saúde na América Latina, como no caso 
do Brasil.  
 
Palavras-chave: Banco Mundial, Políticas de Saúde e 
Neoliberalismo. 
 
 
ABSTRACT 
 
With a view to realize the actual movement of the capitalist 
system, this work is the analysis foundation of the new capitalist 
unfolding in order to ensure its maintenance and expansion, 
beyond the domination of the central countries of the so-called 
developing countries. We understand that from this study, we 
can unravel the emergence of the World Bank as active 
subjects in the formulation of public policy and therefore realize 
the conditionalities and guidelines of this multilateral 
organization in public health policies in Latin America, as in the 
case of Brazil. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo nos aparece pela necessidade crescente da compreensão da  

extrema degradação da vida humana, assentada na base da exploração e dominação 

capitalistas, é um problema a ser enfrentado com veemência pelo pensamento crítico, 

independente dos vários recortes epistemológicos que se faça. Em tempos de rarefação 

intelectual, como o momento presente, é uma exigência sine qua non a reconstrução 

teórico-prática do pensamento que não se aliene da geografia da vida social. 

Ivo Tonet (1998), em “As tarefas dos intelectuais, hoje”, assevera claramente a 

real necessidade de reconstrução da teoria revolucionária como mediação fundamental à 

superação da forma capitalista de produção social. Parece-nos que esta reconstrução 

teórica anda lado a lado das críticas análises da realidade histórico-social que vivemos. O 

nosso recorte das políticas de saúde no Brasil, em sua correlação às demandas do BIRD, 

não se alheia à impostação visível de uma concepção de mundo a qual nos orientamos. 

  Nessa perspectiva, dividimos o trabalho didaticamente em três momentos 

importante para o entendimento de uma análise mais ampla dos condicionantes que  

caracterizam o direcionamento das políticas e programas implementados no sistema de 

saúde brasileiro. Entendendo a profunda relação com o Banco Mundial, isto é, desvendo 

seu papel como formulador dessas políticas, assim como nos apresenta Silva, em sua 

exposição sobre os sujeitos ativos na construção das políticas públicas: 

 

O processo das políticas públicas é assumido, nos seus diferentes momentos, por 
uma diversidade de sujeitos que entram, saem ou permanecem nele, orientados por 
diferentes racionalidades e movidos por diferentes interesses, fazendo do 
desenvolvimento das políticas públicas um processo contraditório e não linear.   
(SILVA, 2013) 

 
E continua, dividindo em cinco os principais sujeitos, que, no caso de nossa 

análise, podemos nos prender aos “técnicos, planejadores e avaliadores responsáveis pela 

formulação de alternativas de políticas e execução de programas, orientados pela lógica dos 

fins ou resultados”. (SILVA, 2013) 

No primeiro momento procuramos entender o que é o neoliberalismo, surgindo 

em resposta a uma crescente crise e perda de privilégios da classe dominante, servindo 

para manutenção desses privilégios e a garantia da dominação econômica e políticas dos 

países centrais. Em seguida, nos atemos, nesse processo de avanços das políticas 

neoliberais, a ascensão do Banco Mundial como gerenciador das dividas dos países em 

desenvolvimento, garantindo, dessa forma, a implementação estrutural de reformas de 



 

 

                  

cunho neoliberal nesses países. 

E, finalmente, chegando ao terceiro momento, o qual se refere especificamente a 

atuação do Banco Mundial na formulação das políticas de saúde em alguns países da 

América Latina, como o caso do Chile, Colômbia, Argentina e Brasil. Todos, respeitando as 

particularidades, marcados pela precarização dos serviços públicos de saúde, transferindo o 

financiamento públicos desses serviços para a  iniciativa privada. 

 
 
2 – O NEOLIBERALISMO 

 

Para que possamos entender o processo que levou ao Banco Mundial e outros 

organismos multilaterais a ditar as políticas públicas nos países ditos em desenvolvimentos 

e assim ser entendido como sujeito ativo na formulação e implementação de políticas públi-

cas, antes devemos nos ater a “nova” forma como o sistema capitalista e seus intelectuais 

começam a se expressar diante de um processo de transformação histórica, num contexto 

de crise. Esse processo se dá com a ascensão do neoliberalismo. Porém, como Duménil e 

Lévy (2007) apontam, “É sempre difícil apresentar de maneira precisa a origem de um fe-

nômeno complexo, tal como a fase do capitalismo, conhecida como o neoliberalismo”. 

Inúmeros acontecimentos, que leva à uma perda de privilégios das classes do-

minantes, ocorreram num processo que nos ajuda a compreender o processo de ascensão 

neoliberal, como a perda de poder durante a Grande Recessão e a II Guerra Mundial, baixa 

rentabilidade das instituições financeiras, estabelecimentos de economias mistas em países 

da periferia e em alguns países da Europa e Japão, além de que: 

 

A crise estrutural dos anos 1970 e o crescimento da inflação diminuíram ainda mais 
a renda e a riqueza da classe capitalista. Isso se pode compreender facilmente nu-
ma situação em que as taxas de juros reais eram praticamente iguais a zero ou ne-
gativas, os lucros e dividendos eram baixos, e o mercado da bolsa estava deprimido. 
Entre a Segunda Guerra Mundial e o começo dos anos 1970, o 1% mais rico das 
famílias dos EUA tinha mais de 30% da riqueza total do país; durante a primeira me-
tade dos anos 1970, essa percentagem tinha caído para 22%. (DUMÉNIL E LÉVY, 
2007) 
 

Nesse contexto de transformações é importante salientar que uma característica 

marcante do capitalismo, o “imperialismo”, não se apresenta como novidade, visto que o 

entendemos como a “capacidade dos países mais avançados de extrair lucros do resto do 

mundo” (DUMÉNIL E LÉVY, 2007), e já manifestava desde a: 

 

Rivalidade entre os maiores países capitalistas, tal como aquela que culminou na 
Primeira Guerra Mundial (quando os EUA estavam emergindo como a maior econo-
mia e potência). Esse mundo era aquele dos impérios coloniais e da exportação de 
capitais. Depois da Segunda Guerra Mundial, essa configuração multipolar do impe-



 

 

                  

rialismo acabou sendo substituída pela confrontação bipolar da guerra fria e, desde a 
queda da União Soviética, vivemos em um mundo imperial unipolar. Isso não signifi-
ca que os EUA são o único poder imperialista, mas que a hegemonia desse país 
agora fica bem estabelecida. (IDEM, IBIDEM) 

 

Pois bem, diante desse contexto de perda de privilégios, o momento que pode-

mos entender como a mudança de rumo no processo de acumulação capitalista, ficou co-

nhecido como o Golpe de 1979, no qual o presidente da Reserva Federal dos EUA tomou a 

decisão de aumentar a taxa de juros até o limite para por fim a inflação que atravessava o 

país. Portanto, podemos pensar o neoliberalismo como um ato político, no qual os objetivos 

da ordem neoliberal são de outra natureza que o desenvolvimento da periferia ou acumula-

ção no centro. Na verdade, sua razão de existir é a restauração da renda e do patrimônio 

das frações superiores das classes dominantes. (DUMÉNIL E LEVY, 2011) 

O papel do estado no neoliberalismo diferente do liberalismo clássico e do libera-

lismo social, nas palavras de Prado: 

 

Ele deve ser um agente econômico ativamente passivo. No dizer de um autor dessa 
corrente de pensamento (Louis Baudin), “o Estado deve ser um soberano que prepa-
ra sua própria abdicação” (apud Hugon, 1972, p. 152). Deve ser, pois, um Estado 
que cria ativamente as condições para a acumulação de capital, que protege os mo-
nopólios das crises econômicas, que enfraquece o poder dos sindicatos de trabalha-
dores assalariados, que despoja os trabalhadores da seguridade social, que privati-
za as empresas públicas, que transforma a oferta de bens públicos (como as estra-
das, os portos, etc.) em serviços mercantis, que não só levanta, enfim, os obstáculos 
ao funcionamento dos mercados e das empresas, mas é capaz de criar as condi-
ções para estas últimas operem de modo lucrativo. (PRADO, 2014) 

 

O neoliberalismo tem como características ideológicas a valorização do mercado 

e da livre iniciativa, flexibilização das leis trabalhista, ou seja, liberdade pra compra e venda 

da força de trabalho, de empregar e demitir trabalhadores, a financeirização do capital, no 

qual foram diminuídas ou extintas as barreiras comerciais possibilitando a livre circulação do 

capital e o Estado intervindo no que é estritamente necessário, não sendo entendido como o 

Estado mínimo, como ilustra Eleutério Prado, “o Estado deve preencher ativamente os vazi-

os da malha produtiva e financeira, mas deve fazê-lo, porém, não por meio de empresas 

próprias, mas preferencialmente adjudicando as atividades econômicas complementares, 

por meio de contratos de gestão, às empresas privadas.” 

Ou seja: 

No nível estatal, novas políticas são aplicadas: políticas macroeconômicas (baixa in-
flação) ou sociais (diminuição do custo do trabalho), visando atender aos mesmos 
interesses. No plano internacional, trata-se mundialização da ordem neoliberal, pela 
eliminação das barreiras à circulação de bens e capitais e da abertura dos países ao 
capital internacional, principalmente, pela venda, a preços baixos, das empresas pú-
blicas potencialmente rentáveis. Exportação de capitais, taxas de juros elevadas e 
preços baixos e decrescentes das matérias-primas permitem a transferência de 
enormes montantes de renda para os países imperialistas. (DUMÉNEI E LÉVY, 2011) 

          
Por fim, o neoliberalismo: 



 

 

                  

Representa a opção conservadora diante do esgotamento histórico tanto do libera-
lismo social quanto dos socialismos centrados na ação do Estado. Vem a ser a ideo-
logia que defende o sistema capitalista quando a relação de capital se tornou poten-
cialmente supérflua e quando a autogestão dos processos de produção pelos pró-
prios trabalhadores começa a se mostrar como uma opção efetiva, mais produtiva 
inclusive do que a opção gerencial, e que permite um maior grau de auto-realização. 
A pós-grande indústria, diz Fausto, pode ser caracterizada como “negação” do capi-
talismo no interior do capitalismo. Já um autor como Melman pode escrever, com 
otimismo exagerado quando se tem em mente o momento histórico atual, mas tam-
bém com uma certa sabedoria, que “o capitalismo está em processo de transforma-
ção, caminhando para uma economia baseada na democracia no local de trabalho” 
(PRADO, 2014) 
 

 
3 – O BANCO MUNDIAL COMO SUJEITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O Banco Mundial acaba por exercer grande influência nos rumos do desenvolvi-

mento capitalista a nível mundial, sua importância se deve à sua intensa atuação no proces-

so de reestruturação do sistema capitalista, na fase neoliberal, graças aos empréstimos aos 

países em desenvolvimento e ao aumento cada vez mais de área de atuação. Dessa forma, 

é importante que se apresente um quadro geral que garantiu ao Banco Mundial chegar a 

essas proporções de importância e atuação. 

Nesse sentido, Soares nos apresenta um breve resumo da história política desse 

organismo: 

Ao longo dos seus cinquentas anos de atividade, o Banco Mundial passou por mui-
tas transformações, seja em termos de ênfase de políticas, alocação setorial de re-
cursos, ou prioridades em termos de países e importância política. Transformou-se, 
ainda, em escala e número de países-membros. […] Atualmente, é o maior captador 
mundial não soberano de recursos financeiros, exercendo profunda influência no 
mercado internacional. (SOARES, 1998) 

 

Foi criado em 1944 na conferência que ficou conhecida como Bretton Woods, 

reunindo 44 países, liderados pelos Estados Unidos da América, com a preocupação de 

estabelecer uma nova ordem mundial no pós-guerra. Tendo sua criação vinculado a do FMI 

(Fundo Monetário Internacional), coube ao Banco Mundial “um papel secundário voltado 

para a ajuda à reconstrução das economias destruídas pela guerra e para a concessão de 

empréstimos de longo prazo para o setor privado”. (Idem, ibidem) 

 Alguns acontecimentos a nível mundial levaram à profundas transformações no 

papel exercido pelo Banco Mundial, como é o caso da emergência da Guerra Fria, no qual 

tal organismo teve o papel de mediação das políticas sociais e um processo crescente de 

empréstimos aos países do sul, afim de garantir a integração dos países não comunistas. 

Outro acontecimento se refere a criação, em 1960, da Associação de Desenvolvimento In-

ternacional (IDA), fato que na prático contribui para garantir a dependência dos países, co-

mo Índia, China, Bangladesh, Paquistão e China, cujo os Estados Unidos tinham interesses 

políticos. 



 

 

                  

Nos anos 80, a eclosão da crise de endividamento abriu espaço para uma ampla 
transformação do pape até então desempenhado pelo Banco Mundial e pelo conjun-
to dos organismos multilaterais de financiamento. Estes passaram a figurar como 
agentes centrais do gerenciamento das precárias relações de crédito internacional, e 
o Banco Mundial ganhou importância estratégica na reestruturação econômica dos 
países em desenvolvimento por meio de programas de ajuste estrutural. De um ban-
co de desenvolvimento, indutor de investimentos, o Banco Mundial tornou-se o 
guardião dos interesses dos grandes credores internacionais, responsável por asse-
gurar o pagamento da dívida externa e por empreender a reestruturação e abertura 
dessas economias, adequando-as aos novos requisitos do capital globalizado. (SO-
ARES, 1998) 

 

Ou seja, o Banco mundial e o FMI, nesse contexto, tornaram-se, além de geren-

ciadores do endividamento de inúmeros países em desenvolvimento, como no caso da Amé-

rica Latina, mas também responsáveis pela abertura neoliberal nesses países. Atendendo, 

assim, às necessidades do capital internacional, através de condicionalidades impostas, 

como de cunho liberal, privatista e de abertura do comércio exterior. Condicionalidades estas 

que corroboram com as pactuadas no Consenso de Washington, como o equilíbrio orçamen-

tário, abertura comercial, liberalização financeira, desregulamentação dos mercados domés-

ticos e privatização das empresas e dos serviços públicos. 

 Por fim, Warde e Haddad expõe um quadro geral das consequências do atual 

papel assumido pelo Banco Mundial: 

 

Não há como minimizar os perversos efeitos sociais provocados pelas reformas im-
postas pelos agentes financeiros internacionais; enormes contingentes populacionais 
estão sendo excluídos do mercado como produtores e consumidores, ao mesmo 
tempo em que perdem o direito a benefícios sociais essenciais como saúde, alimen-
tação e moradia. Ainda que centrais esses efeitos não podem obscurecer a outra fa-
ce dos ajustes e desregulamentações que têm sido impostos ao terceiro mundo: so-
fremos hoje, um assalto às consciências. A nova ordem desejada pelo capital a 
construção de uma nova hegemonia, a produção de consenso sem torno das refor-
mas em curso só podem ser feitas à custa de um violento processo de amoldamento 
subjetivo: estamos perdendo os nossos direitos sociais à cidadania, mas temos que 
nos convencer de que, no horizonte,nos aguarda um mundo tecnologicamente mais 
desenvolvido. (SOARES, 1998) 

 

4 – A RELAÇÃO DO BANCO MUNDIAL E AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA AMÉRICA LA-

TINA 

 

 Após a compreensão do avanço neoliberal no processo de garantia da reprodu-

ção do sistema capitalista, tendo como uma de suas consequências a ascensão do Banco 

Mundial como organismo multilateral, financiador das políticas públicas dos países em de-

senvolvimento e, portanto passando ao posto de direcionador dessas políticas. Fato de ex-

trema importância para a reforma e adequação ao neoliberalismo dos países latino-

americanos. Agora podemos nos deter a análise da relação direta entre as diretrizes do 



 

 

                  

Banco Mundial e as políticas de saúde. 

 Pois bem, nesse processo de mundialização do capital, caracterizada pela he-

gemonia dos grupos financeiros transnacionais, as políticas de saúde acabam por reproduzir 

essa novo padrão de acumulação, convertendo a saúde, como explica Laurell (2014) “en un 

ambito de apropiacion de las rentas financiera y tecnologica.” Nesse contexto de readequa-

ção capitalista, Asa Cristina Laurell nos apresenta o seguinte quadro de transformações das 

políticas sociais: 

                                                                                      
El nexo concreto entre la "globalizacion" y las politicas de salud en America Latina es 
la creciente adopcion de politicas economicas de corte neoliberal que traen implicitas 
una nueva concepcion de la politica social bajo la cual se modela la politica de salud. 
Las politicas de ajuste y cambio estructural de la ultima decada no son, de esta mne-
ra, reductibles a un conjunto de medidas para controlar las variables macroeconomi-
cas, privatizar las empresas estatales y iealizar una apertura externa, sino que se 
inscriben en un proyecto global de (re)organizacion de la sociedad con una concep-
cion precisa sobre como satisfacer las necesidades sociales (George y Wilding, 
1994). 

 

A relação do Banco Mundial com as políticas de saúde, como forma de reestrutu-

rar na óptica neoliberal as políticas sociais, aparece claramente no ano de 1993, quando 

este organismo multilateral lança o documento intitulado “Intervir em saúde”. Tendo como 

primeira premissa, o entendimento que os serviços de saúde são bens privados, no qual sua 

apropriação é individual e em quantidades variáveis, portanto a responsabilidade de resolver 

seus problemas de saúde é do indivíduo e sua família, ocorrendo assim um processo de 

desresponsabilização do estado frente à serviços básicos antes ofertados à população. A 

segunda premissa diz respeito ao descrédito das gestões das instituições públicas, princi-

palmente à sua irresponsabilidade e incapacidade de gerir o dinheiro público, levando à um 

quadro de mercantilização da gestão financeira e prestação de serviços de saúde. Por fim, a 

terceira premissa é a ideia que há escassez de recursos públicos, mesmo que não haja aná-

lise sistematizada que comprove realmente essa dita escassez. Como resultados têm: 

 

Se f'ijan entonces las prioi-idndes en salud con un procedimiento seudobjetivoque 
excluye toda consideracion sobre los multiples significados socialis, etinicos y cultu-
rales de Ia salud: sobre su relacion intrinseca con el derecho a la vida y con el desa-
rollo de capacidades y potencialidades colectivas e individualess (Doyiil y Gough. 
199 1) o sobre los varios objetivos posibles de la politica sanitaria. En resumen, se 
trata de sos1ayar que la complejidad del tema significa que la fijacion de prioridades 
en salud ha sido y debería ser una decision politica. Democraticamente procesada 
con base en valores y objetivos societales (SOU. 1995). En su  lugar, se apela a las 
virtudes del mercado y a una contabilidad economica de  cuestionable coherencia 
teorica y con serias dificultades tecnicas. incluso vista desde una perspectiva pura-
mente economica (Hammer-y Berman, l996). (LAURELL, 2014) 

 

 A realidade dos países latino-americanos, mergulhados na dívida externa, tendo 

com isso a dependência econômica dos organismos multilaterais, como visto anteriormente, 



 

 

                  

expressa de forma clara o desenhar de um novo direcionamentos das políticas de saúde. O 

caso clássico, no qual a desestruturação dos serviços públicos e gratuitos de saúde, refere-

se ao Chile, cuja desestruturação dá-se início durante a ditadura de Pinochet, que em pouco 

tempo desmontou um dos mais avançados sistemas de saúde do continente, firmando par-

cerias público-privadas de financiamento e prestação de serviços. 

Temos, além do Chile, outros casos marcantes, na América Latina, de desmonte 

dos serviços públicos de saúde, como é o caso da Colômbia, que já em 1993 assinava a lei 

100, marco da entrada das políticas neoliberais no país, com a separação de: 

 

Las funciones de regulacion, administracion del financiamiento y prestacion de servi-
cios, descentralizar el sistema publico al nivel local para el desarrollo de un Plan de 
Atencio Basica y convertir las unidades publicas de prestacion de servicios en em-
presas autonornas, fundar las Emresas Promotoras de Salud (EPS), administradoras 

de los fondos y vendedoras de planes de salud, y las Instituciones Prestadores de 
Satud (IPS) privadas o publicas e introducir los principios de mercado abierto y libre 

eleccion del usuario. (idem, ibidem) 

 

No caso da Argentina tem-se inicio de ano de 1996, apresentando no decorrer 

do processo profundas particularidades, como a intrínseca relação as instituições públicas  

de saúde, as obras sociais e os prestadores privados de saúde. Fato que pode ser compre-

endido pela crise econômica que havia de instalado no país, a qual foi contida através de 

empréstimo do Banco Mundial, e como troca firma um acordo que garantiria a implementa-

ção de trabalhos sociais. Laurell, mais uma vez expõe as consequências desse acordo: 

 

La reforma, acordadacon el Banco y plasmada en los decretos mencionados, manti-
ene la obligatoriedad del aseguramiento y establece la libre eleccion del usuario en-
tre las obras sociales y los seguros privados, un minimo de servicios esenciales de 
salud -el Programa Medico Obligatorio (POM- con un costo fijo, pero con un pago 
adicional por consulta y medicamentos y un limitedel tiempo de hospitalizacion, un 
costo adicional para planes o servicios mas amplios, un subsidio a los asegurados 
cuyo salario no alcanza para pagar la cuota correspondiente al POM, la autogestion 
de hospital publico, previamente descentralizado, y un tope de los gastos de admi-
nistracion. (LAURELL, 2014) 

 

Entrando no caso do Brasil, o qual passa nos anos 80 por um intenso processo 

de redemocratização e lutas organizadas por profissionais, organizações sociais e socieda-

de civil na construção de um sistema de saúde universal, integral e equânime obtendo com-

pro fruto a construção do Sistema Único de Saúde (SUS), entendido por muitos como um 

dos mais importantes sistemas de saúde pública do mundo. 

Porém, não diferente dos demais países latino americanos, apesar de um pro-

cesso mais recente, vêm caminhando para o desmonte do SUS, consequência do novo mo-

delo de gestão imposta pelo Banco Mundial, através de alguns importantes documentos 

endereçados ao Brasil, sobre apontamentos referentes à gestão em saúde, como o docu-



 

 

                  

mento intitulado “Brasil: novo desafio à saúde do adulto”, no ano de 1991; outro intitulado ““A 

Organização, Prestação e Financiamento da Saúde no Brasil: uma agenda para os anos 90”, 

em 1995. Marcando, dessa forma, uma nova orientação para implementação das políticas 

públicas de saúde no país. Como nos mostra Correia: 

 

No documento de 1995, a agenda de reformas do setor saúde para o Brasil é defini-
da com maior precisão através de recomendações e estratégias de curto e médio  
prazo. Esta se confronta com a agenda de reformas propugnada pelo Movimento 
Sanitário inserida no arcabouço legal do SUS. As propostas contidas nesse docu-
mento estão em consonância com as recomendações do BM para as políticas eco-
nômicas e sociais dos países dependentes, tendo como eixo a lógica do mercado e 
do custo/benefício, a ampliação do setor privado, a descentralização da operaciona-
lização dos serviços para a sociedade como medida de desresponsabilizar o Estado. 
A agenda do BM para o Brasil é absorvida nos documentos elaborados para orientar 
a reforma do Estado implementada pós-95, durante o governo do então presidente 
Fernando Henrique Cardoso. (CORREIA, 2007) 

 

Rizzoto, ampliando a análise sobre tais documentos emitidos pelo banco mundial, 

corrobora com a análise de Correia, pois explica que: 

O núcleo temático dos dois documentos do Banco, constitui-se em uma avaliação 
genérica do Sistema Único de Saúde brasileiro, com ênfase nos aspectos da relação 
custo-benefício dos serviços e, na defesa da necessidade de reformas constitucio-
nais e institucionais vinculadas à este setor. As propostas de reformas apresentadas 
como fundamentais para ampliar a assistência à saúde dos mais pobres, em reali-
dade contribui com a tendência de anular ou reduzir os direitos de saúde conquista-
dos pela sociedade brasileira e consagrados na Constituição Federal de 1988. (RIZ-
ZOTO, 2000) 

Há, como se evidencia, uma flagrante contradição entre o programa de reformas 

para a saúde do Banco Mundial com os princípios e diretrizes que regulam a saúde pública 

em nosso país. Às escâncaras, o princípio da gratuidade é colidido com a proposição da co-

brança por serviços de saúde (co-pagamentos); o princípio da universalidade pela limitação 

do acesso à serviços de atenção terciária ou pela restrição ao acesso em visto de gastos; os 

princípios da integralidade e equidade pela restrição do acesso à atenção médica curativa. O 

aberto favorecimento ao setor privado de saúde em detrimento da esfera pública é univoca-

mente um estratagema para assegurar a acumulação do capital e a livre circulação de capi-

tais. Tornar a saúde um espaço para rentabilidade, eis o aforismo que sintetiza este projeto. 

 

5 - CONCLUSÃO 

 

Ao nos depararmos com o que se tem transformado o âmbito da saúde, isto é, 

uma indústria que se nutre sob a produção global de misérias e endemias, tendência 

implacável do modo de produção capitalista, nos é necessário assumir tal problemática 

como uma tarefa do pensamento. Não um pensamento volátil, que se esfuma no ar, ou 



 

 

                  

mesmo que encerra a tarefa em si mesmo: o pensar por si só. Pelo contrário, uma tarefa 

que se põe a compreender a essência das relações sociais as quais produzimos nossa vida 

social, e busca melhor orientar a práxis para sua superação. 

As políticas de saúde no Brasil, a estrutura do Sistema Único de Saúde, à 

medida que se adéquam à lógica mercantil, ao ideário neoliberal, consolidam, na prática, o 

desvirtuamento do caráter público que orienta o SUS, regulando-se sob contingências 

competitivas que se incompatibilizam com os princípios da seguridade social.A realidade 

concreta exprime claramente os efeitos da aplicação desta bula perversa. A raiz da crise que 

assola o sistema público de saúde deve ser buscada na inteira crise social que nós vivemos. 

A primeira tem sua gênese histórica nesta última. 
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