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RESUMO: Este artigo tem por objetivo fazer uma análise sobre a 

trajetória da política social no Brasil tomando por objeto de estudo a 

política de saúde, traçando uma reflexão acerca dos impactos das 

tendências neoliberais na saúde e como se apresenta esta política na 

atualidade, num país onde a política de saúde sofre constantemente 

os sucateamentos e os ataques de um projeto neoliberal, que 

privatiza e focaliza a política de saúde atual. 
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ABSTRACT: This article aims to analyze the trajectory of social policy 

in Brazil taking as object of study health policy, drawing a reflection on 

the effects of neoliberal trends in health and as it stands this policy 

today, in a country where health policy constantly suffers the 

scrapings and attacks of a neoliberal project, which privatizes and 

focuses on current health policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Falar da política de Saúde no contexto brasileiro faz-se necessário entender a 

trajetória da política social no Brasil, que se originam influenciadas pelas políticas 

econômicas internacionais. Segundo Pereira (2002) "Diferente, pois, das políticas sociais 

dos países Capitalistas avançados, que nasceram livres da dependência econômica e do 

domínio colonialista, o sistema de bem-estar brasileiro sempre expressou as limitações 

decorrentes dessas injunções". (p.125) 

A política social do Brasil teve sua expansão no período de regime autoritário, 

com as politicas sociais o Governo procurava mostrar uma caraterística humanista, para 

justificar as ações interventoras instauradas no país. Assim, a política de saúde que se 

configurou nesse período tinha caráter nacional, e estava organizada em dois eixos: o de 

saúde pública e o de medicina previdenciária. O eixo de saúde pública predominou até 

meados da década de 60 e estava centralizado na criação de condições sanitárias mínimas 

para as populações urbanas e, restritamente, para as do campo. O eixo da medicina 

previdenciária só irá ultrapassará o de saúde pública a partir dos anos de 1966.   

Na década de 1980 a saúde, contou com a participação de novos sujeitos 

sociais na discussão das condições de vida e de saúde da população brasileira e das 

propostas governamentais apresentadas para o setor, contribuindo para um vasto debate 

que permeou a sociedade civil.  A questão da saúde deixou de ser interesse apenas dos 

técnicos para assumir uma dimensão política, estando vinculada à democracia. O principal 

fato para a discussão da questão Saúde no Brasil ocorreu na realização da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, realizada em março de 1986, em Brasília - Distrito Federal. O temário 

central versou sobre: I A Saúde como direito inerente a personalidade e à cidadania; II 

Reformulação do Sistema Nacional de Saúde, III Financiamento setorial.  Essa conferência 

culminou na proposta de uma política de saúde universal e democrática enviada ao 

congresso nacional e aprovada com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Todavia apesar das conquistas democráticas na década de 1980, o setor 

econômico foi mediado pelo contexto da crise interna e externa, pelo impasse na formulação 

de políticas econômicas de impacto positivo, pelo aprofundamento da dívida externa, pela 

desigualdade na distribuição de renda e pela explosão de juros e taxas inflacionárias. Essa 



 
 
 

 
conjuntura de crise criou espaço para que as medidas deum projeto neoliberal se 

apresentassem como a solução para o alcance do desenvolvimento econômico no país.  

Como citado por Behring (2003, p.147), o neoliberalismo “encontra solo fértil” aqui no Brasil 

para adentrar a política econômica e, consequentemente, a social. Inicia-se assim uma 

reconfiguração das políticas do país, estas sob a óptica de capitais externos e ditames de 

órgãos como FMI e Banco Mundial. 

Mas para um entendimento desse processo cabe uma análise em torno da 

política social e da politica de saúde e como se configura essa política com os avanços e 

retrocessos no cenário atual da saúde brasileira. 

 

 

2. A POLÍTICA SOCIAL NA HISTÓRIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

De início não se pode tratar com precisão um período específico para o 

surgimento das primeiras iniciativas reconhecíveis de políticas sociais, o que se sabe é que 

suas origens estão relacionadas aos movimentos de massa social-democratas e ao 

estabelecimento dos Estados-Nação na Europa Ocidental no final do século XIX, período 

em que ainda prevaleciam às ideias liberais de um Estado mínimo que deveria assegurar 

somente a ordem e a propriedade do mercado como regulador natural das relações sociais, 

ou seja, as políticas sociais vão surgir na gestação da confluência dos movimentos de 

ascensão do capitalismo em meio às lutas decorrentes do processo produtivo, bem como da 

intensificação da questão social e do desenvolvimento da intervenção estatal.   

Nesse sentido, a política social pode ser entendida como uma estratégia do 

Estado para intervir nas expressões multifacetadas da questão social no capitalismo, cujo 

fundamento se encontra nas relações de exploração do capital sobre o trabalho acrescido 

da desigualdade e do crescimento relativo da pauperização convertendo-se em uma arena 

de conflitos de interesses. 

Behring e Boschetti (2008) discutem as condições e desenvolvimento das 

politicas sociais no contexto brasileiro, que de acordo com as autoras estão intimamente 

ligadas à formação social do país e as suas características estruturais de modo que seu 

surgimento no Brasil não acontece no mesmo período dos países de capitalismo central. 

A questão social já existente num país de natureza capitalista como o Brasil só 

se colocou como questão política a partir da primeira década do século XX, com as 



 
 
 

 
primeiras lutas de trabalhadores e iniciativas de legislação voltadas ao mundo do trabalho, 

sendo oportuno destacar que a criação dos direitos sociais no âmbito brasileiro é resultante 

da luta de classes e expressa a correlação de forças predominantes. 

Contudo, as autoras, colocam que os direitos sociais são apontados por um lado, 

principalmente os direitos trabalhistas e previdenciários como pauta de reivindicações dos 

movimentos e manifestações da classe trabalhadora. E por outro representam a busca de 

legitimidade das classes dominantes em meio à restrição de direitos políticos e civis a 

exemplo da expansão das políticas sociais nos períodos de ditadura militar que as 

constituem como favor e tutela.  

Evidenciando uma marca persistente até os diais atuais que é a distância entre a 

definição dos direitos em lei e a sua real implementação na prática, bem como, a forte 

instabilidade desses direitos que tem se apresentado cada vez mais fragmentados e 

fragilizados em razão da instabilidade quer seja institucional quer seja política, dificultando 

assim, a viabilização de direitos inalienáveis aos indivíduos 

 

A POLÍTICA DE SAÚDE BRASILEIRA A PARTIR DA DÉCADA DE 1980 

 

O processo histórico da Saúde Pública no Brasil é composto num conjunto de 

embates políticos e ideológicos caracteristicamente dialéticos, onde vários atores sociais 

participaram da construção do sistema de saúde vigente. A década de 1980 foi um período 

de intensa mobilização política, com a superação do regime instaurado pela ditadura militar 

em 1964, como também de aprofundamento da crise econômica persistente até os dias 

atuais. Destaca-se ainda, que no contexto brasileiro, a partir da queda do Regime militar, a 

disputa permaneceu de forma mais intensa, entre o projeto neoliberal e o democrático-

participativo; as características de ambos podem ser encontradas nos embates políticos, 

econômicos e sociais que se seguem no fim do século XX até a atualidade. 

A política de saúde nacional vinha de um período de tensão entre a “ampliação 

dos serviços, a disponibilidade de recursos financeiros, os interesses advindos das 

conexões burocráticas entre os setores, estatal e empresarial médico e a emergência do 

movimento sanitário” (BRAVO, 2009, p. 95). 

A saúde nessa década foi um campo que contou com a participação de novos e 

diferentes atores sociais, comprometidos com a derrota da ditadura, na discussão das 

condições de vida da população e das propostas governamentais apresentadas para o 



 
 
 

 
setor, com o discurso alternativo ao vigente, com proposições, formulações e formas de 

fazer política compatível com a colocada em questão. A saúde “deixou de ser interesse 

apenas dos técnicos para assumir uma dimensão política, estando estreitamente vinculada 

à democracia” (BRAVO, 2009, p. 95). 

Dentre os atores sociais que entraram em cena neste setor, destaca-se: os 

profissionais de saúde representados pelas suas entidades; o movimento sanitário, tendo o 

Centro Brasileiro de Estudo de Saúde (CEBES) como difundor e ampliador do debate em 

torno da Saúde e Democracia e elaboração de contrapropostas; os partidos políticos de 

oposição e os movimentos sociais urbanos.  

O movimento sanitário vem sendo construído desde meados dos anos 1970, e 

vem conseguindo avançar na elaboração de propostas para fortalecer o setor público, 

opondo-se aos setores do produtor privado. Sua força, tanto no período final da ditadura, 

quanto durante a Constituinte baseou-se, segundo Fleury (1997) na capacidade deste de 

construir dentro do coletivo a idéia do direito democrático de todas à saúde (uma 

perspectiva de igualdade numa sociedade desigual) e propor as linhas gerais de um novo 

ideário sanitário.  

Juntamente, os demais sujeitos coletivos e o movimento da reforma sanitária, 

debateram muitas questões, as principais delas que foram propostas são:  

 

A universalização do acesso; a concepção de saúde como direito social e dever do 
Estado; a reestruturação do setor através da estratégia do Sistema Unificado de 
Saúde visando um profundo reordenamento setorial com um novo olhar sobre a 
saúde individual e coletiva; a descentralização do processo decisório para as esferas 
estadual e municipal, o financiamento efetivo e a democratização do poder local 
através de novos mecanismos de gestão – os Conselhos de Saúde (BRAVO, 2009, 
p.96) 
 

Porém, dentre todos os acontecimentos da trajetória da questão da Saúde no 

Brasil, o fato marcante e fundamental para essa discussão foi a preparação e realização da 

8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em março de 1986 em Brasília – Distrito 

Federal, convocada com o objetivo de fornecer subsídios para a reformulação do Sistema 

Nacional de Saúde e gerar elementos que permitissem uma ampla discussão sobre a saúde 

na Constituinte.  

A diferença entre esta conferência e as que a antecederam, está no fato que 

esta foi precedida por etapas municipais e estaduais, significando um enorme marco na 

formulação das perspectivas de mudança no setor saúde coletiva, consolidadas 

posteriormente com a Reforma Sanitária.  



 
 
 

 
Ainda, os debates que saíram dos seus fóruns específicos – ABRASCO, CEBES 

Medicina Preventiva, Saúde Pública – assumiram outra importância com a participação das 

entidades representativas da população. Para Bravo (2009) a questão da saúde ultrapassou 

a análise setorial, referindo-se à sociedade como um todo, propondo-se não somente o 

Sistema Único, mas a Reforma Sanitária. 

O relatório final da VIII Conferencia Nacional de Saúde sistematiza o processo 

reformador para a saúde que passa a ser entendida como: “(...) resultante das condições de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, 

lazer, liberdade, acesso e posse de terra e acesso aos Serviços de Saúde (...)” (BRASIL, 

Relatório Final da VIII CNS, p.133). 

Transformado em recomendações, o relatório final foi utilizado como base para a 

negociação dos defensores da reforma sanitária no processo constituinte e na elaboração 

da Carta Magna. 

Ainda durante o processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, 

identificam-se alguns pontos positivos alcançados, de acordo com Bravo: 

A mudança do arcabouço e das práticas institucionais foi realizada através de 
algumas medidas que visaram o fortalecimento do setor público e a universalização 
do atendimento; a redução do papel do setor privado na prestação de serviços à 
Saúde; a descentralização política e administração do processo decisório da política 
de saúde e a execução dos serviços ao nível local, que culminou com a criação do 
Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) em 1987, e depois, em 
1988, SUS (Sistema Único de Saúde), passo mais avançado na reformulação 
administrativa do setor. (BRAVO, 2009, p.98-99) 

 

Como resultado dos embates políticos e função fundamental dos movimentos e 

atores sociais, e das diferentes propostas de reforma em relação ao setor saúde presentes 

na Assembléia Constituinte, em 1988, foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS, com a 

Constituição Federal Brasileira. 

Dentro das ações definidas na Constituição, o SUS é considerado como sendo 

de relevância pública. Abraça a saúde como expressão das condições de vida, onde o 

direito à saúde acaba por se confundir com o direito à vida, uma vez que tal conceito 

incorpora condições geográficas, alimentação, habitação, emprego e renda, educação, 

hábitos peculiares e a garantia de acesso aos serviços de saúde através da promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Com isso, ainda pressupõe a democratização da gestão 

como fator de contribuição na construção da cidadania e da educação política.  

Diante do processo constituinte de 1988, seguido da promulgação da 

Constituição, que atendeu grande parte das reivindicações do movimento sanitário, foi 



 
 
 

 
assegurado o direito universal à Saúde e dever do Estado, bem como a constituição do 

Sistema Único de Saúde, integrando todos os serviços públicos, com atendimento integral e 

participação da comunidade. Em 1990 o Governo sanciona as Leis 8.080 e 8.142, 

conhecidas como Leis Orgânicas da Saúde, regulamentando o SUS - Sistema Único de 

Saúde, propondo a sua forma de organização e de funcionamento a partir da universalidade, 

equidade e integralidade, enfatizando a democratização dos processos decisórios 

consolidados na participação dos usuários de saúde nos chamados Conselhos Municipais 

de Saúde.  

De acordo com Polignano (s/d), o SUS no decorrer de sua existência, sempre 

sofreu as consequências da instabilidade institucional e da desarticulação organizacional na 

arena decisória federal que aparecem para o senso comum como escassez de 

financiamento e apesar das dificuldades enfrentadas pode-se afirmar que ao nível da 

atenção primária o SUS apresentou progressos significativos no setor público, mas enfrenta 

problemas graves com o setor privado, que detém a maioria dos serviços de complexidade e 

referência a nível secundário e terciário. 

Nota-se, que durante os anos 1980 houve uma intensa eclosão de movimentos e 

manifestações sociais acerca da situação da saúde no Brasil, que se estenderam ao 

decorrer de mais duas décadas, as influências desses movimentos na criação do novo 

projeto de saúde somado à abertura política provoca uma reação das camadas 

hegemônicas revelando o movimento contrarreformador, e este será discutido no próximo 

tópico.  

Cabe ainda precisar que a década de 2000, foi marcada por quatro políticas 

prioritárias: Programa Saúde da Família, Brasil Sorridente, implantação de Unidades do 

SAMU e Farmácia Popular, como iniciativas de enfrentamento de problemas concretos do 

sistema de saúde, pois, apesar da garantia constitucional da Saúde como direito de todos e 

dever do Estado (Art. 196), nos dias atuais, os recursos são insuficientes para viabilizar esse 

preceito, uma vez que a rede pública de hospitais nas três esferas apresenta uma 

deteriorização acelerada, exatamente pela escassez de recursos orçamentários para o 

custeio das operações e novos investimentos.  

 

 

3. A REFORMA DO ESTADO E SUAS IMPLICAÇÕES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 



 
 
 

 
 

Behring (2003) faz um desenho da reforma do Estado. Segundo a autora, a 

reforma incorporada como projeto de governo no mandato de Fernando Henrique Cardoso, 

através do Plano Diretor da Reforma do Estado do Ministério da Administração e da 

Reforma do Estado (PDRE - MARE) em 1995, no qual demonstra alguns pontos relevantes 

para o entendimento da realidade contida nesta reforma, que se caracterizou de forma 

conservadora e regressiva, que trouxe implicações diretas para as políticas públicas 

brasileiras, especialmente para a saúde.   

Behring (2003) coloca que, o projeto de reforma de Fernando Henrique Cardoso, 

representa um novo pacto político em torno do Estado intermediário (este que não é nem 

liberal, nem intervencionista, e cuja existência está condicionada aos processos de 

privatização [vistos por Bresser Pereira como solução natural] e de liberalização comercial), 

configurando uma renovação da esquerda, a partir do momento em que ficou órfã do Estado 

comunista e desenvolvimentista.  

O Plano Diretor da Reforma do Estado foi elaborado pelo MARE, e aprovado em 

setembro de 1995 na Câmara da Reforma do Estado, sendo um órgão interministerial criado 

para esse fim, e que orientaram, dentre outros processos e legislações, a Emenda 

Constitucional nº 19, de 19 de junho de 1998, que trata da reforma da administração pública. 

No sentido amplo, propõe-se uma redefinição do papel do Estado, partindo do princípio de 

que “suas funções deveriam ser de coordenar e financiar as políticas públicas e não de 

executá-las”. Defendendo que “nem tudo que é público é estatal”, afirmando que “devemos 

socializar com a iniciativa privada a responsabilidade de diminuir as mazelas provocadas 

pelo mercado”. E ainda, avaliava que “se o Estado não deixar de ser produtor de serviços, 

ainda que na área de políticas públicas sociais, para ser agente estimulador coordenador e 

financiador, ele não irá recuperar a poupança pública”. (cf. Rezende, 1997) 

Assim, o projeto de reforma está ancorado sob três eixos básicos: a privatização, 

a publicização e a terceirização. A privatização transfere para o setor privado atividades que 

podem ser controladas pelo mercado, a exemplo das empresas estatais; a publicização é 

outra medida tomada que atinge diretamente as políticas sociais; e a terceirização, onde o 

Governo transfere a sua função de executor para o setor privado, através de contratos, 

serviços auxiliares ou de apoio. Em seu texto o governo defendia uma flexibilização nos 

controles da sociedade sobre as ações do Poder Executivo; dizia que “a Constituição de 

1988 exagerou neste aspecto, retirando do executivo a capacidade de iniciativa”.  



 
 
 

 
Para a implementação do Projeto de Reforma do Estado, o Governo propôs 

algumas Emendas constitucionais, utilizadas como estratégias, que foram consolidadas no 

documento chamado PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL – Quadro Comparativo 

– elaborado pelo MARE. Neste documento, encontram-se as emendas de reformas públicas 

‘EC nº19’ e ‘das Políticas Sociais’, principalmente a Seguridade Social (Previdência, Saúde 

e Assistência Social).  

Segundo Correia (2008), a contrarreforma na área da saúde deu-se no bojo das 

reformas empreendidas pelo governo brasileiro em detrimento das exigências dos 

organismos internacionais. Foi elaborado, em 1995, um documento conjunto entre o 

Ministério da Saúde e o Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado – 

“Sistema de Atendimento de Saúde do SUS” – que sintetizou a proposta de reforma para 

este setor, em consonância com o documento elaborado pelo Banco Mundial de 1995 “a 

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

90”. Este primeiro documento foi inserido no “caderno do MARE” sob o nº 13 com o título “A 

Reforma Administrativa do Sistema de Saúde”, publicado em 1998, dentro de uma serie de 

17 publicações do MARE. 

Ainda, segundo Correia (2008), as contrarreformas implementadas a partir da 

segunda metade da década de 90 em consonância das orientações do Banco Mundial, 

estão ancoradas na necessidade de limitação das funções do Estado, e vão demandar da 

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

saúde ficando este encarregado apenas de prestar atendimento aos mais pobres, que não 

podem pagar pelos serviços no mercado, através de um modelo assistencial centrado na 

oferta da atenção básica e na racionalização da média e da alta complexidade; a 

flexibilização da gestão dentro da lógica custo/benefício, privatizando e terceirizando 

serviços de saúde e estimulando a criação das Organizações Sociais, com repasse de 

recursos públicos; o estímulo à ampliação do setor privado na oferta de serviços de saúde; e 

a transferência das funções do Ministério da Saúde para agencias de regulação e 

organizações não estatais. Algumas destas orientações geraram contradições frente à 

agenda de reformas progressistas defendida pelo movimento de Reforma Sanitária, 

asseguradas na forma da lei. 

De acordo com Rezende (1997), uma das principais características desse 

Governo é também o fato de realizar um dos maiores ataques aos mecanismos de controle 

Jurídico, Institucional ou Social do Estado, pela influência patrimonialista, clientelista e 



 
 
 

 
fisiológica, que durante a história republicana do Brasil, sempre se apropriou do Estado para 

satisfazer interesses próprios ou de grupos econômicos. Neste caso, as expressões mais 

utilizadas são: "flexibilização das relações de trabalho", "flexibilização da constituição e das 

leis", "desburocratização", "autonomia", "eficiência", "qualidade", entre outros.  

De acordo com Bravo (2009), A afirmação da hegemonia neoliberal no Brasil, 

tem sido responsável pela redução dos direitos sociais e trabalhistas, desemprego 

estrutural, precarização do trabalho, desmonte da previdência pública, sucateamento da 

saúde e educação. 

A constituição assegurava e legitimava um sistema de seguridade universal, mas 

na prática a realidade que se efetivou foi um sistema seletivo, focalizado e com 

características assistencialistas e de tendências privatizantes e mercantis, inscritas na 

realidade brasileira através das propostas da reforma do Estado, que expressa os interesses 

da classe dominante da sociedade. Que, na realidade, são contrarreformas4, no sentido da 

desregulação estatal, que é seguida por uma política de privatização de estatais e dos 

serviços públicos. Além, do 

Estímulo à flexibilização da produção e do trabalho, encolhimento dos espaços 
públicos, precarização dos serviços públicos, maior alocação do fundo público na 
reprodução da acumulação do capital, (des)universalização de direitos, 
descentralização de competências sem o respectivo respaldo financeiro aos estados 
e municípios e, enfim, desregulação da economia deixando ao livre jogo do mercado 
a “promoção do equilíbrio econômico e social”.(CORREIA, 2005, p. 103) 

 
Esta reforma acaba por destruir o que, na realidade, foi conquistado legalmente, 

tendo em vista os retrocessos que ocorreram nas políticas sociais, que são, segundo 

Correia (2005), rebaixadas a programas focalistas, assistencialistas e seletivos, se dirigindo 

aos grupos de maior pobreza, destruindo com seu caráter universal.  

De acordo com Rezende (1997), o Governo disponibiliza todo seu esforço à 

disposição do Projeto Neoliberal, se posicionando ao longe de implementar o Estado de 

direito assegurado na constituição, fazendo um caminho contrário no que diz respeito ao 

avanço da democratização da discussão do Projeto Político necessário ao país, e sim 

defendendo o Estado Mínimo, e a Lei do Mercado; investindo o dinheiro público em grupos 

econômicos nacionais e internacionais, invés de implementá-los nos direitos universais; 

ataca sistematicamente os serviços e servidores públicos; imprimindo sua política de 

arrocho salarial e desemprego, dentre outros. E ainda,  

                                                           
4
  Behring (2003) utiliza este termo para tratar do processo de “desestruturação do Estado e perda de 

direitos” no Brasil a partira da década passada. 



 
 
 

 
Uma das principais características desse Governo é também o fato de realizar um 
dos maiores ataques aos mecanismos de controle Jurídico, Institucional ou Social do 
Estado, pela influência patrimonialista, clientelista e fisiológica, que durante a história 
republicana do Brasil, sempre se apropriou do Estado para satisfazer interesses 
próprios ou de grupos econômicos. Neste caso, as expressões mais utilizadas são: 
"flexibilização das relações de trabalho", "flexibilização da constituição e das leis", 
"desburocratização", "autonomia", "eficiência", "qualidade", enfim, um sem número 
de expressões [...] (REZENDE, 1997, p.4) 

 
Como se pôde observar, todas as propostas de reformas do Estado atingem todos os 

setores das políticas públicas, e dependendo da forma pelo qual o Governo administra a 

política, os equipamentos e os servidores públicos, sempre haverá repercussões contra ou a 

favor as políticas públicas de um modo geral, e principalmente para a Saúde, por tudo que 

foi citado sobre sua trajetória no tópico anterior. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Assim considera-se que as reformas que ocorreram no setor saúde, a partir da 

década de 1980, mediante a atuação do movimento de Reforma Sanitária, contribuíram para 

o processo de democratização da saúde no Brasil. E com a implantação do SUS, ocorreram 

mudanças na organização das práticas e dos serviços de saúde, na gestão em saúde, e 

também, na gestão de recursos humanos, representando para a história da saúde pública 

brasileira, uma inovação, tanto no que diz respeito ao setor da política de saúde, quanto na 

macropolítica de reforma do Estado.  

Porém, a existência de um processo contraditório, em um lado os avanços 

obtidos com a promulgação da Constituição de 1988, e no outro, a reforma administrativa do 

Estado, que propõe a extinção da universalização do direito à saúde, justificando-se pelo 

custo/benefício dos serviços, defendendo a ampliação do setor privado na prestação de 

serviços de saúde. Assim, as modificações que a reforma do Estado trouxe para a área de 

Recursos Humanos refletiu diretamente nas relações de trabalho, estas focadas na 

flexibilização, na eficiência e na desregulação; 

E ainda, Bravo (2009), coloca que a defesa do papel do Estado na saúde para o 

atendimento dos segmentos mais pobres da população tem sido fortalecida, pois com a 

pressão e o desfinanciamento, a perspectiva universalista está cada dia mais longe de ser 

atingida. Considera-se que a proposição de políticas focalizadas é a “antipolítica” social, na 

medida em que permita a “inclusão” não por direito de cidadania, mas por grau de pobreza, 



 
 
 

 
não garantindo a base de igualdade necessária a uma verdadeira política social (Soares, 

2001). 

Medidas como o Programa Farmácia Popular, permitindo o co-pagamento de 

medicamentos, fere o princípio da equidade e abre a possibilidade de se utilizar outras 

praticas de compartilhamento de custos do SUS. Para culminar, se a tentativa de eliminação 

das vinculações dos recursos da saúde se concretizaram, a política pública de saúde estará 

seriamente ameaçada e o SUS se voltará apenas para os segmentos mais pauperizados da 

população.  

Bravo (2009) ainda ressalta que o atual desafio posto na realidade brasileira 

encontra-se na superação das profundas desigualdades sociais existentes em nosso país, 

estas aprofundadas durante o governo Lula.  E na superação do retrocesso das politicas 

sociais causados pelo neoliberalismo instaurado no país, que focaliza e centraliza a política 

de saúde.  
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