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AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS) NA SAÚDE: modelo de gestão 

privatizado com impacto para o trabalhador do setor 

 

 Mary Jane de Oliveira Teixeira1 
 
 

RESUMO 
 
Este ensaio debate as repercussões no trabalho dos 
profissionais de saúde inseridos nas UPAS. Apontamos as 
razões que levam à criação de uma política voltada para a 
atenção às Urgências e Emergências adaptadas à lógica 
privatista, o que provoca impacto nas condições e relações de 
trabalho dos profissionais de saúde. Ilustramos com a 
terceirização dos serviços por meio das Organizações Sociais 
(OSs), em uma UPA/RJ.  
 
Palavras-chave: UPAS. Privatização. Trabalho do profissional 
de Saúde 
 
ABSTRACT 
 
This essay discusses the repercussions on the work of Health 
Workers inserted in UPAs. Point out the reasons that lead to 
the creation of a policy for Emergencies and Urgencies 
attention, adapted to the logic of privatization, which causes 
impact on labor relations of health workers. We illustrate with 
services outsourcing via the OSs in an UPA / RJ. 
   
Keywords: UPAS. Privatization. Work of workers Health. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

 A atenção às emergências e urgências no Brasil, como um dos pontos nevrálgicos 

para o Sistema Único de Saúde (SUS) passa por uma longa história de debate e propostas 

para mudanças e melhoria de qualidade, sobretudo a partir do movimento de saúde que 

constrói um projeto para o setor, nos meados anos de 1970 e 1980. Desde então, se 

acentua a complexidade e problemas que envolvem a assistência ofertada à população no 

que diz respeito a um nível de atenção que deve atuar articulado a toda a rede de serviços 

de saúde. 

 Mais recente, já no contexto sócio-histórico de opção neoliberal dos governantes 

brasileiros pós-1990, considerando o agravamento da atenção nessa modalidade da 

assistência, o Ministério da Saúde (MS) apresenta a Portaria nº 2048/2002, a qual define o 

Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. A sequência da 

aplicação dessa Portaria se estende como continuidade, desde o início do governo de Lula 

da Silva (2003-2010) com a Portaria do MS nº 1863/2003, a qual cria, define e implanta a 

forma de organização e estrutura da Política Nacional de Atenção às Urgências tendo 

como um dos seus componentes as Unidades de Atendimento Pré-Hospitalar Fixo 

(UPAS)–24h, como parte de uma política mais ampla, em que inclui outras modalidades de 

atenção à saúde articuladas com a temática.  

  A partir de então, uma série de questões nos surge, por moldarem outra forma de 

administrar (modelo de gestão) uma Unidade Pública de Saúde, diferenciada do SUS. 

Acima de tudo perguntamos: qual a real necessidade de sua implantação? Por que elas 

nascem? Qual a implicação de tais medidas para a força de trabalho em saúde? Questões 

que nos inquietam e nos movem a buscar respostas.  

 

II - A Gestão Privatizada como direção política do Estado 

 

 No documento que dá origem à sua criação observamos que ao diagnosticar a 

funcionalidade do sistema, o Ministério da Saúde (2002:56) reconhece sua precariedade em 

todos os níveis de atenção, onde destaca algumas considerações reveladoras da 

situação/limite da prestação dos serviços de saúde específico, identificando uma 

“proliferação” das unidades de “pronto-atendimento” e ao mesmo tempo, completa, 

reconhece que esses serviços “oferecem atendimento de baixa qualidade e pequena 

resolutividade”. 

 Na verdade, a degradação (sucateamento dos Hospitais de Emergência) do serviço 

de atendimento de Urgências e Emergências, tal como as Unidades de Pronto-Atendimento 



 
3 

 
 

 

3 
 

                  

criadas pela autocracia burguesa no período militar-civil (1964-1985) estava posta na mesa 

de debate pelo movimento social de saúde organizado desde as décadas de 1970/1980, 

quando foram apresentadas propostas de reformulação. Considerava-se que os limites da 

atenção emergencial estavam diretamente ligados à totalidade da política de saúde, cuja 

atenção precária nos diferentes níveis de atenção, sobretudo da atenção primária, já era 

uma realidade. Nesse período, era detectada a ausência de interligação entre os níveis de 

atenção, produzindo uma constante demanda reprimida. Por conseguinte, o processo de 

adoecimento instalado e não acompanhado, acumula uma demanda ao longo do tempo e 

necessariamente se concentraria em unidades que respondessem à necessidade de 

atendimento imediato/emergente/urgente: as Unidades de Pronto-Atendimento ou mesmo 

os “Prontos-Socorros” para além de sua função devida. 

 Lembremos que após o SUS/90, com a municipalização e consequente extinção do 

INAMPS2, gradativamente foram extintas as Unidades de Pronto-Socorro dos Hospitais 

Universitários Federais e estaduais, tal como dos hospitais federais. Em consequência à 

redução de oferta de tal serviço combinada à já precária a rede e adoecimento da 

população, as possibilidades de cobertura das necessidades de saúde foram se 

complexificando. Na luta por alteração desse quadro, nos anos de 1990/2000, o movimento 

social da saúde, mesmo em refluxo, continuou promovendo debates/problematizações 

frente à complexidade e precarização da atenção às emergências/urgências no país, com 

destaque para o município do Rio de Janeiro, recorrendo aos fóruns privilegiados e 

permaneceu reapresentando propostas concretas para seu enfrentamento nos espaços 

sócio-institucionais e jurídicos apropriados: as Conferências de Saúde.  

   No entanto, apesar da participação social do movimento organizado e suas 

reivindicações, os governos seguiam direção própria sem aludir referência ao já apontado e 

proposto. Levantamos então outras questões: se já existem as unidades Municipais de 

Emergência, por que não garantir a capacidade instalada das mesmas? Por que deixar 

chegar ao atual estágio de degradação? E por que não investir em sua reestruturação? Por 

que então criar outra modalidade de atenção paralela às existentes? Qual a saída do Estado 

brasileiro para tais problemas?  

   A chave-explicativa para tais questões encontra-se na concepção de Estado, pois é o 

mesmo que define a condução das políticas sociais. Nessa linha de pensamento, o Estado 

capitalista brasileiro a partir dos anos de 1990, sobretudo, segue o sentido dos interesses do 

capital internacional (financeirizado). Em vez de adotar as decisões coletivas (Conferências 

de Saúde após 1986), esse Estado manifesta-se ancorado na lógica neoliberal e opta por 
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seguir a política de imposição de pagamento do superávit primário como instrumento do 

ajuste fiscal impactando na redução dos gastos sociais. Assim, prepara o campo de ação 

para a “porta de entrada” direta das entidades privadas, vale dizer, do capital, na saúde e, 

principalmente, repassa a responsabilidade administrativa (gerencial) da força de trabalho 

em saúde e de recursos públicos, para o setor privado. Daí o caminho para criar novas 

unidades, que já veem montadas nos denominados “novos moldes”, os denominados “novos 

modelos de gestão”. 

 Por tal razão, além das existentes são criadas unidades públicas que prioritariamente 

executarão as políticas sociais, com base na “administração gerenciada”, através das 

Organizações Sociais (OSs), Fundações Estatais de Direito Privado (TEIXEIRA, 2010) entre 

outras, de forma que com essas “novas” unidades tenta-se dar uma roupagem de inovação, 

quando verdadeiramente é seguida a lógica da economia política contemporânea, onde 

também os serviços (e em nossa particularidade, a saúde) são tratados como mercadoria. 

Assim sendo, o princípio básico que predomina para sustentar o discurso da mudança, 

coisifica todas as políticas, ações e entende que tudo se vende, inclusive os serviços 

públicos de saúde. Esses são vistos como um produto a ser oferecido transmutando-os 

também em mercadoria, pois coloca nas mãos (e conta bancária) de seu aliado principal - o 

capital - a direção da política de saúde. Essa concepção fragiliza tanto a municipalização (o 

poder local), quanto o próprio movimento social organizado (entre eles, os Conselhos de 

Saúde) retirando seu poder de formulador, fiscalizador e de avaliação das políticas locais e 

nacional de saúde. 

 Isto posto, dito e implantado, vamos à “análise concreta da situação concreta”: AS 

UPAS- 24h: – qual sua relação com o acima colocado? A criação de tais unidades de 

atenção à saúde traz à tona um ponto nevrálgico para a consolidação do SUS e diretamente 

articulados a se pensar: a Gestão da Saúde.  

 Após os anos de 1995 no governo de FHC (1994/2002) o Estado brasileiro impôs 

uma concepção de gestão das políticas sociais em contraponto à Carta Magna de 1988, 

isto é, temos uma contra-reforma do Estado. Para sua efetivação, cria-se o Ministério da 

Administração da Reforma do Estado (MARE), o qual em seus documentos define que as 

unidades públicas não devem mais ser administradas pelos órgãos públicos e sim por 

Organizações Sociais e em especial para o setor saúde tais definições estão postas no 

Caderno do MARE/13, de 1998, onde muda a essência da Política Nacional de Saúde (a 

contra-reforma do setor). Como efeito dessa postura ideopolítica, o modo de gerir as recém-

criadas UPAS estaduais e municipais e em especial no Rio de Janeiro foi redefinido o 

modelo o Modelo de Gestão pautado na terceirização dos serviços como regime de 
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contratação dos profissionais de saúde e de administrar as Unidades Públicas, por meio das 

Organizações Sociais. 

 Para falarmos sobre essas entidades privadas que assumem a direção da política de 

saúde nas unidades públicas - com verba pública - precisamos fazer um rápido giro na 

história do capitalismo contemporâneo, quando este vive mais uma de suas crises cíclicas, a 

partir dos anos de 1960/1970, o que provoca significativas transformações nas relações 

sociais trazendo danos maiores para a classe trabalhadora, excluída cada vez mais de 

possibilidades de decisões na sociedade.  Diante das mutações da então crise estrutural do 

capital (MÈSZÁROS, 2008), inicialmente, o setor produtivo é o mais atingido com a 

reestruturação da produção adotada na fase mundializada do capitalismo. Como 

desdobramentos dessa crise cíclica têm-se o acirramento da questão social, com o 

desemprego estrutural, os baixos salários, a precarização das relações de trabalho e o 

intenso combate à resistência às organizações do mundo do trabalho no sentido de fragilizá-

las. Ingredientes esses sustentados pela ideologia neoliberal. Antunes e Alves (2004:336) 

afirmam que no decorrer desse período, em sentido contrário aos que pregavam “o fim do 

trabalho”, a realidade mostra que  

[...] há um aumento do novo proletariado fabril e de serviços, em escala mundial, 
presente nas diversas modalidades de trabalho precarizado: são os terceirizados, 
part-time, subcontratados, entre outras formas assemelhadas, que se expandem em 
escala global: trabalho temporário, informal etc. acompanhado de enormes níveis de 
desemprego.  

 A reestruturação produtiva como novo padrão de acumulação capitalista, aumenta a 

exploração sobre a força de trabalho mediante a intensificação do processo de trabalho, do 

aumento do ritmo de trabalho e da produtividade do trabalhador, o que faz aumentar a 

produção (e, portanto, a mais-valia absoluta e a relativa) e por outro lado, reduz o número 

de empregos cada vez mais. Cresce a produção de bens e serviços e se recorre à 

flexibilização de direitos do trabalhador. Para garantir essas profundas transformações, a 

classe dominante necessita de uma gestão mais rígida, em que a fiscalização permanente 

garanta a execução das metas planejadas. Necessita também romper com as formas de 

organização da classe trabalhadora e fragilizar suas possibilidades de luta e de conquistas 

acumuladas ao longo da história.  

 Para Mèszáros (2008:8)  

A forma atual de acumulação do capital [...] garante sua dominação, nos três últimos 
séculos, como produção generalizada de mercadorias. Através da redução e 
degradação dos seres humanos ao status de meros “custos de produção” como 
“força de trabalho necessária”, o capital pode tratar o trabalho vivo homogêneo como 
nada mais do que uma “mercadoria comercializável”, da mesma forma que qualquer 
outra, sujeitando-a às determinações desumanizadoras de compulsão econômica.  
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 Importante atentar que essa racionalização do processo de trabalho atinge não só o 

setor produtivo, mas também os serviços, como a área da saúde e nesse setor, o Assistente 

Social. Na esfera da administração, a então reestruturação produtiva tem por finalidade 

reduzir os investimentos – “poupar gastos”. O Estado incorpora essa concepção e traz para 

o setor público de prestação de serviços, a mesma lógica, fundada no discurso do 

“enxugamento da máquina administrativa” (ajustes fiscais) busca também reduzir o número 

de servidores públicos nas três esferas de governo. 

 No Brasil, país da periferia do capital, a economia política seguia o processo de 

internacionalização já desde a ditadura militar, analisa Ianni (1982). Como resultado desse 

caminho vivia-se uma recessão econômica profunda, ocasionando em maior 

empobrecimento e adoecimento de grande parte da população. Dessa forma, o impacto de 

tal opção sobre a questão social, tanto no processo de produção, reprodução social e na 

gestão da força de trabalho foi uma marca advinda deste contexto sócio-histórico, que se 

reflete até a atualidade, visto termos como hegemônico o projeto da burguesia norteando 

ideopoliticamente a sociedade.   

 Com base nessa racionalidade, nascem as UPAs-24h. Elas foram adquirindo maior 

importância nos documentos do Ministério da Saúde (MS) após 2003, como uma Política 

Nacional, que deve ser ampliada para todo território. A nova ofensiva burguesa se faz 

presente nos documentos oficiais. Em 2006, a Política Nacional de Urgências tem sua 

versão ampliada (3ª edição) e está presente no “PROGRAMA MAIS SAÚDE: um direito de 

todos3”, do MS, na 4ª edição de 2010, onde o governo deixa claro sua concepção de 

reorganização do sistema norteado pela matriz neoliberal, priorizando as metas, o 

quantitativo, quando sinaliza: “[...] a mudança no modelo de gestão das unidades de 

saúde para dotá-las de maior flexibilidade, tendo como contrapartida o compromisso com 

os resultados” (MS: 2010: 89).  

 Logo, como visto, é assumido pelo Estado que está ocorrendo uma mudança na 

forma de administrar as unidades. A afirmativa postada no documento se concretiza no 

trecho destacado, quando o governo adota como mudança a administração gerenciada4, 

flexibilizada (inserção do setor privado) e em busca de resultados [grifos nossos]. 

Quanto a esse último elemento devemos lembrar que a importância do cumprimento de 

metas quantitativas, se mostra uma tendência, até porque, os procedimentos em saúde 

                                                           
3
 Observemos que o documento não se refere mais ao DEVER DO ESTADO. Postura reveladora da 

reafirmação da contra-reforma do Estado. 
4
 Gestão Administrativa que implica liberação de compras e contratações de serviços sem licitação, 

quando estarão sob a responsabilidade do Conselho Administrativo da entidade privada e sem 
controle externo, ou seja, do Estado e da sociedade civil organizada. 
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ainda são pagos por tais quantitativos Na verdade, a mudança é mais complexa, por ser de 

cunho de direção ideopolítica e não só organizativa da gestão, como se tenta ocultar.  

 Para os profissionais de saúde, não mais o contrato de trabalho regido pelo Regime 

Jurídico Único (RJU – extinto após a contra-reforma da Constituição Federal de 1988 – no 

segundo mandato de FHC) e sim por meio do contrato sob a égide da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), não mais concurso púbico, onde o acesso ao trabalho pode ser até 

por seleção. Essas medidas de precarização das relações de trabalho desconsideram a 3ª 

Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, realizada em 2005 

(MS), onde é aprovado o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) dos servidores 

públicos federais do SUS, não sendo implantado apesar da pressão realizada pelas 

entidades de trabalhadores da saúde. É importante destacar que nas UPAS, cada entidade 

privada que administra a Unidade local tem sua própria política de recursos humanos e 

salarial. Fator preponderante de desestímulo para os novos trabalhadores. 

 A reestruturação produtiva que é incorporada pelo sistema de atenção à saúde 

requer um profissional “polivalente, multifuncional”. Segundo Antunes e Alves (2004:343) o 

trabalhador dessa fase de acumulação capitalista apresenta uma conformação mais 

fragmentada, mais heterogênea e mais complexificada. Na área da saúde há a tendência de 

um trabalho isolado, sem tempo para reflexão, sem tempo útil para desenvolver seu 

processo de trabalho de forma pensada e planejada coletivamente (interdisciplinaridade), o 

que tende a transformar sua produção em alienada e alienante. Com a exigência do trabalho 

por metas a serem cumpridas e definidas a priori pela hierarquização do mundo do trabalho, 

pela gerência que administra a unidade assistencial, a intensificação da jornada desses 

profissionais tira qualquer possibilidade de autonomia e liberdade de atuação, de 

planejamento. Assim, o profissional passa a ser visto como um mero executor das 

atividades/procedimentos para ele programadas. Para manter a linha de coerência com as 

requisições atuais, o perfil desse profissional também precisa mudar: sua formação deve ter 

componentes que priorizem a razão instrumental (tecnicista) e não mais a razão dialética 

(sujeitos sociais) (GUERRA, 2002), predominando a dicotomia positivista entre trabalho 

intelectual e trabalho manual apontada por Marx. 

 Nessa linha de análise, por não ser uma exceção e sim parte de uma política do 

Estado capitalista brasileiro, demonstramos com dados, o estudo de uma UPA administrada 

pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ). Observamos a possibilidade 

de ocorrerem diferenças não significativas de variações percentuais em cada UPA/RJ (e 

mesmo nacional). 

 Nessa unidade situada no subúrbio do município do Rio de Janeiro, a força de 

trabalho é bem diversificada: profissionais contratados por concurso público temporário 
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realizado pelo Governo do Estado5, militares concursados para servirem ao Corpo de 

Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ), contratados pelo regime de trabalho CLT e 

trabalhadores denominados de cooperativados (contratos com “Cooperativas Médicas”), 

além de contratados por Fundações Públicas de Direito Privado, como a FIOTEC6, e os 

contratados por análise de currículo (PAES, 2011).  

 Assim, uma mesma unidade tem funcionários públicos (todos CLT) e empregados 

de oito empresas privadas (incluídas as Fundações de Apoio nos órgãos públicos). 

Somente nessa respectiva UPA/RJ temos entre os 266 trabalhadores (entre os profissionais 

diretos de assistência e os de nível de apoio), 54 servidores públicos (CLT) e 212 contratos 

pelas diferentes entidades e modalidades, porém que na essência corresponde à mesma 

metodologia: contrato temporário7. Isso significa que 79,7% do corpo de funcionários de uma 

única Unidade Pública, a qual permanece financiada por verba pública, tem somente 20,3% 

de servidores públicos.  

 Nessa mesma UPA/RJ foi constatado que o perfil desses profissionais (de nível 

superior) pode ser caracterizado como de adultos jovens (entre 26 a 32 anos), com tempo 

médio de formação de cinco (5) anos, em que a maioria tem em média três empregos8 

(alguns na mesma modalidade de atenção, ou seja, “plantonistas de UPAs”), apresentando 

como horizonte para sua vida profissional/pessoal a percepção de que é um emprego 

circunstancial, como um estágio que lhes permita desligarem-se em um futuro de curto e 

médio prazo, para um trabalho que os realize financeira e emocionalmente, visto o 

constante estado de tensão/desgaste exigido em tal modalidade assistencial, ou seja, jovens 

que não visualizam a oportunidade de construção de um projeto profissional-institucional 

nesse processo de trabalho.   Antunes e Alves (2004:338) mostram que essa é outra 

tendência que se faz presente na “era toyotista”, afirmam os autores: “à uma crescente 

exclusão dos muito jovens [...], paralelamente [...] vem ocorrendo a exclusão dos 

trabalhadores considerados “idosos” pelo capital, com idade próxima de 40 anos [...]”. Na 

                                                           
5
 Este concurso foi promovido pela antiga Fundação Escola de Serviço Público (FESP), hoje atual 

Centro Estadual de Estatística, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro 
(CEPERJ), que mantinha em seu edital o tempo de contratação de um (1) ano, podendo ser 
prorrogado por igual período, porém vemos que muitos dos profissionais deste concurso, tiveram seu 
tempo estendido para além da definição do edital do concurso. 
6
Fundação para o desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde (FIOTEC), ligada à FIOCRUZ, 

do Ministério da Saúde. 
7
 Assim distribuídas: CBMERJ – 54 – sob regime militar – servidor público estadual - CLT; Empresas 

privadas: LOCANTY = 42; FESP/CEPERJ – contrato temporário: 40 (nível superior) = 87 – via 
concurso público; COOPERATIVAS 33; CROLL – 11; NHJ – um (01); FIOTEC – 29; Cor e Sabor: três 
(03); Cientific lab = cinco (05) (PAES, 2011). 
8
 Com a finalidade de evitar a conhecida “dupla militância” (múltiplos vínculos), o SUS/90 contempla 

no PCCS a isonomia salarial e o incentivo ao vínculo único (dedicação exclusiva), como produto da 8ª 
CNS/1986.  
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especificidade das UPAS (plantão) acrescentamos que a tipificação do processo de 

trabalho, suas condições e nível de exigência, possivelmente os profissionais acima dos 40 

anos ou não suportariam tal jornada de trabalho, ou já têm sua vida profissional organizada 

ao ponto de fazer outras escolhas. Então perguntamos: as UPAS vieram para qualificar ou 

tornar mais complexo esse emaranhado de problemas produzido no sistema de saúde 

brasileiro?  

 Como se pode constatar, a terceirização apresenta mais questionamentos e 

incertezas do que soluções para a sociedade em geral. São diversos elementos a serem 

considerados e o fetiche de que o setor privado atua com mais seriedade e compromisso, 

garante maior qualidade, se limita ao discurso, posto que vai para além da questão de 

retrocesso dos direitos, do trabalho em busca de resultados e impossibilidade de um 

trabalho qualificado pelos profissionais de saúde e em especial o Assistente Social, mas 

deflagra a inserção da lógica do lucro (capitalista) dentro das unidades públicas na saúde 

tratando-a como mais uma mercadoria a ser ofertada ao grande público, ou melhor, à parte 

da população representada pelo exército de reserva (os empobrecidos) do país.  

III - Conclusão 

 Esse ensaio teve por finalidade precípua chamar a atenção e para as mutações que 

vêm ocorrendo na Política Nacional de Saúde pós anos de 1995 em sua totalidade e 

dirigindo o olhar especial para a implantação da Política Nacional de Urgências e 

Emergências/2003 (com a criação das UPAS-24h), desconsiderando o debate histórico e 

propostas do movimento social em saúde, enquanto postura, ideopolítica do Estado 

capitalista brasileiro (antidemocrática), na conjunta da economia política financeirizada e 

assim convidar para o debate, por sua complexidade e rebatimento nas condições e 

relações de trabalho dos profissionais de saúde.  

 Abordamos os efeitos que a mudança no padrão de acumulação de capital, 

anteriormente vigente instalando uma nova forma de contrato da força de trabalho, por meio 

da terceirização, que significa trabalho temporário, precarizado, o qual foi tomando forma 

própria e impondo-se como realidade social para a classe trabalhadora, tirando-lhe 

perspectivas de futuro, com destaque para o profissional de saúde, dentre eles, o Assistente 

Social. Mostramos como essa modalidade foi incorporada pelas três esferas de governo no 

Brasil e em especial na área de serviços e na saúde. A flexibilização dos direitos do 

trabalho e da gestão adotadas pelo Estado para suas instituições públicas tornou-se então 

hegemônica e acentuou as dificuldades de apresentar soluções concretas para a 

necessidade de saúde da maioria da população brasileira. Antunes e Alves (2004:338) nos 
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mostram que [...] “é necessário acrescentar que as mutações organizacionais, tecnológicas 

e de gestão também afetaram fortemente o mundo do trabalho nos serviços, que cada vez 

mais se submetem à lógica do capital e à lógica dos mercados”. Assim, a gerência 

administrada das unidades públicas, em mãos do setor privado segue a lógica empresarial, 

em busca de atingir metas estabelecidas para os profissionais de saúde, para alcançar 

resultados (produtivismo) e tem o foco centrado na precarização/terceirização da força 

de trabalho, na retirada dos direitos trabalhistas e de cidadania, acentuando a 

subalternidade. A Política Nacional de Urgência e Emergência/2005, da qual as UPAS são 

um dos componentes nasce com essa configuração ideológica que norteia a condução da 

política de saúde e desconsidera as propostas históricas apresentadas pelo movimento 

social nas Conferências de Saúde. As UPAS-24H, portanto, nasceram como produto da 

crise do capital e necessidade de superacumulação, da reestruturação produtiva, da 

administração gerenciada como ideologia, sustentadas pelo pensamento neoliberal e por tal 

razão prestam uma assistência de forma pontual, onde responde a certo grau de 

necessidades emergentes de uma forte demanda reprimida em todos os níveis de atenção. 

Essa modalidade assistencial dificulta a possibilidade de planejamento e de realização, no 

plano das condições objetivas e subjetivas do processo de trabalho dos profissionais de 

saúde.  

 Ilustramos como operacionalização dessa lógica (política) as UPAS/RJ em especial, 

por ser esse município um dos primeiros a implantar tal modalidade e por sua proeminência 

cultural e sociopolítica (“caixa de ressonância”), que podemos visualizar como um quadro 

nacional. O alcance de transformação desse cenário desfavorável aos trabalhadores só tem 

condições concretas de realização se acoplado à defesa de uma Saúde Pública de 

qualidade associada à construção de um projeto de sociedade contra-hegemônico, 

ambicioso, de grande vulto e construído pelos trabalhadores, ou seja, um projeto de classe 

social. Nessa direção encerramos nosso trabalho com a citação de Mèszáros (2008: 14) “[...] 

Tudo isso, entretanto, não pode resolver a crise estrutural do sistema e a necessidade de 

superá-lo, se não for através da alternativa hegemônica do trabalho à ordem social 

metabólica do capital”.  
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