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RESUMO   
 
Este artigo apresenta uma análise dos resultados parciais da  
pesquisa “Novas Articulações Entre o Público e o Privado no 
Sistema de Saúde Brasileiro: O Caso Do Município do Rio De 
Janeiro”. Para tal, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e 
documental com um enfoque crítico dialético, procurando 
inicialmente, analisar o contexto de reprodução e valorização 
do capital  e os caminhos da política de saúde nesse processo. 
Em seguida, através da análise dos dados coletados sobre os 
recursos públicos repassados para OS’s, apresenta-se o 
“mapeamento da privatização da saúde no  Rio de Janeiro”. 
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ABSTRACT 
 
This paper presents an analysis of the partial results of the 
research "New Joints Between the Public and the Private in the 
Brazilian Health System: The Case Of City of Rio De Janeiro." 
To this end, we used the bibliographical and documentary 
research with a critical dialectical approach, looking initially 
analyze the play context and capital appreciation and health 
policy paths in this process. Then, by analyzing the data 
collected on public funds transferred to OS's, presents the 
"privatization of health mapping in Rio de Janeiro”. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta os resultados parciais da pesquisa “Novas 

Articulações Entre o Público e o Privado no Sistema de Saúde Brasileiro: O Caso Do 

Município do Rio De Janeiro”,financiada pela FAPERJ. É um projeto interdisciplinar que 

envolve grupos de pesquisa de duas universidades do Rio de Janeiro. 

 A referida pesquisa tem como objetivo geral  investigar as novas configurações do 

sistema de saúde brasileiro que resultam das interações entre o Estado e o mercado. Assim, 

serão  apresentados os resultados parciais referente a um dos objetivos específicos do já 

citado projeto ou seja: O processo de privatização da gestão através das OS’s no município 

do Rio de Janeiro: Contratos celebrados, recursos públicos repassados e as tendências 

dessa modalidade de gestão. 

À luz da reflexão dos dados coletados, será invocada os rumos da política de saúde 

no Rio de Janeiro. O processo de privatização que está em curso relaciona-se  com a 

dinâmica de reprodução de capital, não apenas como um guardião externo da ordem na 

produção e circulação de mercadorias, mas também como um agente econômico 

diretamente envolvido em tal processo. Nesse contexto,  os direitos sociais sofrem uma 

regressão em escala global em consequência do apoio crescente do Estado ao capital 

financeiro. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1. Estado e Financeirização do Capital 

 

O processo de contrarreforma3 que está em curso na política de saúde brasileira só 

pode ser compreendido se remetido ao contexto das transformações do mundo do capital. 

São essas transformações que caracterizam as razões socioeconômicas e políticas que 

ditam a contrarreforma do Estado e para quem elas devem estar voltadas. 

A financeirização da economia mundial é um fenômeno que se inicia nos anos 1970, 

com a desregulamentação dos chamados mercados de capitais. Esta desregulamentação, 

por sua vez, é uma resposta ao enorme contingente de capital sobreacumulado oriundo do 

                                                           
3 Utiliza-se o termo “contrarreforma”, pois as mesmas vão na direção de supressão de direitos 
enquanto as reformas têm sua origem nas lutas sociais e progressistas. Para maior aprofundamento, 
vide Behring (2003). 



 

 

                  

notável crescimento econômico do período em que perdurou o arranjo “fordista-keynesiano4 

ou os “anos dourados” do capitalismo. Desenvolvendo-se numa conjuntura de acumulação 

flexível, e fomentando ainda nesta mesma conjuntura, o referido processo inaugura um 

momento histórico em que a lógica financeira passa a presidir a reprodução econômica, 

sobretudo no que tange à valorização. 

Para David Harvey (2004), o processo de financeirização aprimora e aprofunda uma 

característica que lhe seria constitutiva: sua tendência a espoliar5, tornando-se importante 

meio de predação e fraude, e o Estado, “com seu monopólio da violência e suas definições 

de legalidade, tem papel crucial no apoio e na promoção desses processos”.  Nessa lógica, 

a acumulação por espoliação requer o Estado como elemento ativo do processo, sendo esta 

uma condição para garantia do caráter espoliador necessário. 

O neoliberalismo é o elemento fundamental desse processo, visto que “transformou 

toda a orientação da atividade do Estado, que abandonou a busca do bem-estar social e 

passou apoiar ativamente as condições do “lado da oferta” da acumulação do capital. A 

privatização e a liberalização do mercado são o mantra do movimento neoliberal, que visa 

transformar a “expropriação das terras comuns” em meta das políticas estatais.  

A partir dos anos 1970, conforme a análise de Harvey, o Estado se organiza de 

modo a viabilizar a operacionalização de diferentes expedientes de espoliação. Isso pôde se 

materializar através da abertura de novos territórios de acumulação, como por exemplo, as 

privatizações, ou por meio da potencialização de capital fictício6, cuja expressão 

considerável encontra-se na dívida pública, ou ainda atuando como “facilitador” dos 

processos de financeirização da riqueza, utilizando-se do seu poder de monopólio da 

violência e a prerrogativa de formular leis.  

Desse modo, a formação do capitalismo seria impensável sem a presença atuante 

do Estado e a utilização de recursos públicos. O capital financeiro apóia-se na dívida pública 

e no mercado acionário das empresas, e estes só sobrevivem mediante decisões políticas 

dos Estados e com políticas fiscais e monetárias. A privatização, mercadificação e 

financeirização, são de acordo com David Harvey (2004), os aspectos da acumulação e se 

acham organizadamente ligados, entrelaçados dialeticamente, e tem no Estado uma 

garantia das atividades especulativas, ainda que em detrimento do financiamento das 

                                                           
4
 O modelo fordista-keynesiano criou as condições para o crescimento contínuo das economias 

capitalista do pós-guerra, principalmente nos países desenvolvidos. Nesse período que se estendeu 
por mais de 30 anos, ocorreram as maiores conquistas sociais e trabalhistas nos países industriais.  
5
 David Harvey define  acumulação por espoliação como uma atividade ou processo que afeta o 

controle dos ativos por uma classe em vez da outra. São ações que se utilizam força, 
fraude,opressão e pilhagem, podendo ser ilegais ou não. 
6
  Segundo Marx (1984), toda valorização que se realiza fora da esfera da produção é fictícia, uma vez que não 

decorre de uma dada quantidade de trabalho humano socialmente necessário para produzir uma mercadoria. 



 

 

                  

necessidades da população pela via das políticas sociais, que “vai deixando de ser direito 

social” à medida que “devem” ser acessadas via mercado. Nesse âmbito encontra-se a 

política de saúde, que tem se constituído em um mercado importante para exploração do 

capital. Assim, no próximo item será enfatizado as tendências de privatização da política de 

saúde e, posteriormente, as Organizações Sociais, enquanto projeto do capital, com foco no 

município do Rio de Janeiro. 

 

2.2. A Saúde no Brasil no contexto da contrarreforma do Estado 

 

O Estado capitalista dos países de capitalismo periférico se caracteriza por uma 

mistura de interesse entre o público e o privado, dominado pelo patrimonialismo, com o 

fundo público canalizando recursos, no passado, para acumulação do capital industrial e, 

atualmente, com o predomínio dos interesses do capital financeiro. Neste contexto, a 

arrecadação dos recursos da seguridade social tem se constituído em importante fonte de 

composição do superávit primário7.   

Particularmente no caso da política de saúde brasileira, a centralidade concedida ao 

capital financeiro tem inviabilizado a garantia de seu financiamento. No Brasil, a dominação 

financeira sustenta a permanência de uma política econômica que subordina o social no 

país. Nesse processo, a assistência à saúde tem sido condicionada às novas necessidades 

de acumulação capitalista. Esta, “fragmenta, despolitiza e neutraliza a análise dos 

problemas de saúde e intervém através de programas focalizadores” (MASSON, 2007, p. 

41). Em tal lógica, a saúde – pelas necessidades de ajustes econômicos – se submete à 

lógica do mercado, que se põe material e ideologicamente na vida social. 

 O SUS tem atravessado uma fase histórica de impasses. Conforme Marques e 

Mendes (2009), ao longo dos anos 1990 e 2000, o financiamento foi um dos temas mais 

debatidos na agenda de implementação da saúde no país. A crise do financiamento, num 

contexto de dominação do capital financeiro, foi evidenciada pelo predomínio de uma 

política macroeconômica restritiva, permeada por tentativas de diminuição dos gastos na 

saúde. Assim, não é por acaso que esse esquema de financiamento obstaculiza a 

efetivação dos princípios do SUS, sobretudo a universalidade (MARQUES & MENDES, 

2009).   

                                                           
7
  Aqui cabe destacar a Desvinculação de Receitas da União (DRU), regulamentada pela Ementa 

Constitucional 27 de 21/03/2000, permite que o Executivo retire das rubricas originais até 20% das 
verbas arrecadadas por uma série de impostos. Na prática, tendo em vista a política econômica 
neoliberal executada no país há mais de uma década, representa a retirada de verbas para 
investimentos públicos e o seu uso para enriquecer os bancos nacionais e internacionais, através do 
pagamento de juros da dívida (MARQUES & MENDES, 2004), 
 



 

 

                  

A Constituição Federal (CF) de 1988 e as Leis Orgânicas da Saúde 8.080/90 e 

8.142/90 contemplam um sistema de saúde baseado no projeto de Reforma Sanitária8 

propugnado pelo Movimento Sanitário. Tal projeto defende o Sistema Único de Saúde (SUS) 

como uma estratégia consistente da reforma democrática do Estado e tem como princípios a 

universalidade, a integralidade e a equidade no acesso aos serviços de saúde; a 

participação da população na definição da política de saúde; o controle social na efetivação 

da política de saúde e a autonomia dos gestores. 

No entanto, desde os anos 1990, assiste-se no Brasil, a regressão progressiva dos 

direitos sociais conquistados e consolidados na CF de 1988. A política de ajuste neoliberal 

tem sido responsável por esta regressão, expressa por meio do desemprego estrutural9, 

precarização do trabalho, desmonte da previdência pública, bem como, o sucateamento da 

saúde e da educação, o que resulta na convocação da sociedade para responder pelos 

efeitos da crise (BRAVO, 1999). 

 É importante destacar que a Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas da 

Saúde/1990 criaram um impasse para com os interesses do setor privado da saúde. As 

desigualdades sociais expressas na sociedade exigem que o Estado – na forma da lei – 

deva atender às demandas da saúde de forma universal, a partir dos determinantes 

socioeconômicos, dos perfis epidemiológicos, com definições de políticas sociais e 

econômicas que visem à redução dos riscos de doenças. Tais necessidades exigem a 

adoção de uma direção social contrária às políticas econômicas adotadas pelos governos 

neoliberais. 

  Tal impasse é uma consequência contemporânea das crises do capital financeiro 

mundial, bem como da expansão das ideologias neoliberais e de seus projetos de ajustes 

ficais e contrarreforma do Estado sob imposições de instituições financeiras mundiais 

lideradas pelo comando norte-americano ( MASSON, 2007). 

 Neste sentido, o Estado tende a criar mecanismos para o enfrentamento das crises 

de acumulação do capital, via transferência de suas responsabilidades para as áreas 

diretamente ligadas à reprodução da vida, para parcerias com a iniciativa privada. Assim, a 

crise do Sistema Único de Saúde reflete a crise do capitalismo contemporâneo. Todas as 

crises são, na sua totalidade, determinadas pelas contradições do capital, expressas através 

de ondas cíclicas (MANDEL, 1982). Desse modo, os limites do SUS não são expressões da 

                                                           
8
 Nasceu na luta contra a ditadura militar em meados dos anos setenta, com o tema saúde e 

democracia, e estruturou-se nas universidades, no movimento sindical, no movimento popular e em 
experiências regionais de organização de serviços. Consolidou-se na 8ª Conferência Nacional de 
Saúde em 1986, na qual, pela primeira vez, mais de cinco mil representantes de todos os segmentos 
da sociedade discutiram um novo modelo de saúde para o Brasil. 
9
 O desemprego estrutural verifica-se quando o número de trabalhadores é superior ao que o 

mercado quer contratar e esse excesso de oferta de trabalhadores não é temporário.   



 

 

                  

necessidade de novas formas de gestão, mas configurações das desigualdades de classes 

postas por essa forma de sociabilidade, em que há a negação e a desqualificação das 

políticas de assistência, previdência e saúde. 

 
Para forças que defendem um novo modelo de gestão no SUS a noção de igualdade 
e de universalidade está condicionada ao limites estruturais vigentes. Consideram 
que se não há, definitivamente, recursos para todos, então é preciso adequar seus 
princípios ás condições do Estado (diga-se Estado dominado pelos interesses da 
burguesia). Nesta visão um novo modelo de gestão para o SUS mais moderno e 
flexível é a saída para a crise (MASSON, 2007, p.47). 
 

Correia (2012) afirma que o setor privado da saúde tem se expandido no interior do 

SUS. Esse processo é o que melhor evidencia a privatização, concretizada por meio das 

contratualizações de serviços da rede filantrópica/privada e, mais recentemente, através do 

repasse da gestão do SUS para entidades privadas, com a implantação de novos modelos 

de gestão. Isso configura mais uma modalidade de desvio de recursos públicos da saúde 

para o setor privado, expresso em forma de Organizações Sociais (OSs), Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), Fundações Estatais de Direito Privado 

(FEDPs) e, mais recentemente, através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH). Respeitando a delimitação do objeto de pesquisa enfatizar-se-á neste trabalho 

apenas a privatização por meio das Organizações Sociais no município do Rio de Janeiro. 

As Organizações Sociais (OSs) foram concebidas no Brasil como instrumento de 

viabilização e de implementação de Políticas Públicas. Em 1997, o governo estabeleceu 

critérios para definir, sob a denominação de “Organizações Sociais (OSs)”, as entidades 

que, uma vez autorizadas, estariam aptas a serem “parceiras do Estado”, na condução da 

“coisa pública”. Aprovou-se, no Congresso Nacional, a lei que dispõe sobre a qualificação de 

entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, 

entre outros. O objetivo formal da chamada “Lei das OSs” foi o de qualificar como 

organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 

atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, 

à proteção e à preservação do meio ambiente, assim como, à cultura e à saúde. 

As OSs podem contratar funcionários sem concurso público, adquirir bens e 

serviços sem processo licitatório, mas não podem prestar contas aos órgãos de controle 

internos e externos da administração pública, porque estas são consideradas atribuições 

privativas do Conselho de Administração. Com esta Lei, instituíram-se garantias e condições 

para se programar o “Estado mínimo no país”, conforme proposto no Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado10, por meio da terceirização/privatização de serviços 

                                                           
10

 Constitui a Reforma do Estado brasileiro apresentado pelo Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado – MARE, de autoria do ex- Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, a partir da 



 

 

                  

públicos. A justificativa do Governo era de que as “atividades não exclusivas do Estado” 

podem ser transferidas à iniciativa privada, sem fins lucrativos, sob o argumento de parceria 

e modernização do Estado, porque essa transferência resultaria em melhores serviços à 

comunidade, maior autonomia gerencial, melhor atendimento ao cidadão e menor custo, 

dentre outros. Com base nessa concepção de Estado, vários estados e municípios 

passaram a transferir serviços de saúde às entidades terceirizadas como cooperativas, 

entidades filantrópicas sem fins lucrativos, associações, entidades civis de prestação de 

serviços, qualificadas como Organizações Sociais (OSs). 

 

2.3. O processo de privatização da saúde no município do Rio de Janeiro: a 

situação das OSs  

 

No município do Rio de Janeiro, as Organizações Sociais foram criadas por meio da 

Lei municipal nº 5026/2009 durante a gestão do prefeito Eduardo Paes. Destaca-se que até 

o ano de 2013, treze entidades foram qualificadas como OS no município do Rio de Janeiro 

para atuar no âmbito da saúde.   

Destas, sete foram qualificadas em 2009, a saber: Associação Marca para Promoção 

de Serviços (A. Marca); Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM); 

Centro Integrado e Apoio Profissional (CIAP); Fundação para o Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico em Saúde (FIOTEC); Instituto de Ação Básica e Avançada a Saúde (IABAS); 

Viva Comunidade. 

Em 2010, foram qualificadas duas: Centro de Estudos e Pesquisas 28 (CEP-28) e 

Fibra Instituto de Gestão e Saúde (FIBRA). E, em 2013, uma, Centro de Estudos e 

Pesquisas “Dr. João Amorin” (CEJAM). Há três em que não se identificou o ano da 

qualificação: Instituto SAS; Instituto Unir Saúde e Sociedade Espanhola de Beneficência.       

O Mapeamento da Privatização da Saúde no município do Rio de Janeiro realizado, 

baseia-se nos dados disponibilizados nas fontes que dão publicidade aos recursos 

orçamentários destinados à política de saúde no âmbito municipal como: Diário oficial do 

Município; Portal Rio Transparente e informações constantes do Site da Secretaria 

Municipal de Saúde. A adoção desse procedimento de pesquisa, objetivou identificar os 

                                                                                                                                                                                     
indicação de quatro componentes básicos: a) a delimitação do tamanho do Estado, reduzindo suas 
funções através da privatização, terceirização e publicização, que envolve a criação das organizações 
sociais; b) a redefinição do papel regulador do Estado através da desregulamentação; c) o aumento 
da governança, ou seja, a recuperação da capacidade financeira e administrativa de implementar 
decisões políticas tomadas pelo governo através do ajuste fiscal; d) o aumento da  governabilidade 
ou capacidade política do governo de intermediar interesses, garantir legitimidade e governar.  



 

 

                  

Contratos de Gestão assinados pelas OS’s no período de 2009 à 2013, o montante de 

recursos repassados por meio dos referidos contratos e objetos desses contratos. 

Os resultados parciais da pesquisa ora apresentada demonstram que, do ano de 

2009 ao ano de 2012 foram repassados para Organizações Sociais gerirem e executarem 

serviços de Saúde no município do Rio de Janeiro, por meio da celebração de Contratos de 

Gestão, uma valor inicial de mais de um bilhão de reais, conforme a tabela nº 1 a seguir. No 

entanto, observou-se que para além do orçamento previsto para os 12 primeiros meses de 

contrato, a prefeitura prosseguiu ampliando o montante de recursos através dos termos 

aditivos e apostilamentos11, o que indica que os valores finais repassados, são bem maiores 

que os iniciais, dificultando o conhecimento e análise dos valores exatos de recursos 

públicos repassados para gestão privada do SUS. Os temas aditivos não estão disponíveis 

nas fontes investigadas.  

Na tabela 1, são apresentados os valores repassados para cada OS de 2009 a 2012.   

 

Tabela 1 – Valores anuais dos Contratos de Gestão celebrados entre OS’s e 

município. 

Organização 

Social 

      2009 2010    2011 2012 

Valor Inicial  por 
Contrato de 
Gestão (R$) 

Valor Inicial  por 

Contrato de Gestão 

(R$) 

Valor Inicial  por 

Contrato de Gestão 

(R$) 

Valor Inicial  por 

Contrato de 

Gestão (R$) 

A.Marca   
 

30.829.360,00  

BIOTECH    275.128.213,90 

CEP28  23.943.929,00 
 

23.943.929,00 
 

89.814.345,69 

CIAP 31.803.928.68 
12

 
 

6. 486.828,11  
 

  

FIBRA   83. 772.264.31,00
13

  

FIOTEC 24.494.299, 13  
 

   

GLOBAL               12.184.143,34  
 

  

IABAS          47.371.200,00  84.123.377,22
14

 242.006.952,88
15

  

                                                           
11

 Apostilamento corresponde a um ato administrativo previsto no art. 65, § 8º da Lei 8 666/93 . Em 
síntese, trata-se de um registro de variação contratual decorrente de reajuste de preços previsto no 
próprio contrato, atualizações, compensações ou penalizações financeiras em função das condições 
de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 
limite do seu valor corrigido (CARDOSO, 2011). 
12

 Valor referente a soma de dois contratos de gestão assinados com essa entidade no ano de 2009, 
sendo cada Contrato no valor de respectivamente: R$ 16.763.171,29 e; R$15.763.171,29. 
13

 Valor referente a soma de três contratos de gestão assinados com essa entidade no ano de 2011, 
sendo cada Contrato no valor de respectivamente: R$ 27.927.976,00; R$27.927.644,00 e; 
R$27.926.644.31 
14

 Valor referente a soma de quatro contratos de gestão assinados com essa entidade no ano de 
2010, sendo cada Contrato no valor de respectivamente R$ 34.497.517,72; R$ 30.829.360,00; 
R$10.577.139.50 e; R$8.260.360,00 



 

 

                  

 

Instituto SAS    75.680.176,52 

Sociedade 
Espanhola de 
Beneficência 

   82.473.146,61  
 

SPDM 5.355.745,60 173.016.919,67
16

   

Unir Saúde    32.320.960,00 

Viva 

Comunidade  

         
105.861.316,76

17
 

 

   

SUBTOTAL 

INICIAL 

194.884.490,17 293.268.369,23 380.752.505,19 465.702.497,03 

Soma global dos valores iniciais repassados para 

Organizações Sociais referentes aos três anos 

1.334.606.861,62 

 

A partir dos dados coletados, é possível observar que há uma tendência progressiva 

do aumento dos recursos e unidades repassadas para gestão terceirizadas, o que 

demonstra uma tendência crescente do setor privado em se apropriar das unidades públicas 

de saúde em todas as áreas.  Outra questão que chama atenção ao se analisar as 

informações disponibilizadas, é o predomínio de Contratos com valores altos centralizados 

em determinadas OS’s, como é o caso, por exemplo, das Organizações Sociais: Viva 

Comunidade e IABAS. Nesse sentido, é de fundamental importância compreender quem são 

os grupos empresariais e\ou políticos18 que se encontram por trás dessas entidades, e qual 

o real interesse que elas têm em gerir o setor público. 

Outro destaque, que requererá maior análise de seus significados no decorrer do 

processo de pesquisa, são as dificuldades encontradas – que perpassam todo o processo 

de mapeamento- para o acesso e coleta dos dados. Embora o portal transparência do 

município do Rio de Janeiro se intitule “Rio Transparente”, as pesquisadoras se depararam 

com um sistema turvo, que simplesmente não disponibiliza informações importantes ou as 

disponibilizam de forma ilegível. Evidenciou-se que a maioria das digitalização dos 

Contratos de Gestão disponibilizados no portal do município,  principalmente a partir de 

2011, foram realizadas a partir de fotocópias, as quais possuem rasuras e/ou encontram-se 

apagadas.Constatou-se ainda que os Termos Aditivos e Apostilamentos que tratam da 

renovação de contratos, ou de alto repasses de valores, não foram disponibilizados 

completamente, dificultando a compreensão do que está sendo “negociado” ou “acordado”, 

                                                                                                                                                                                     
15

 Valor referente a soma de três contratos de gestão assinados com essa entidade no ano de 2011, 
sendo cada Contrato no valor de respectivamente: 166.150.007,71; R$60.085.215,17 E; 
R$15.771.730,00 
16

 Valor referente a soma de três contratos de gestão assinados com essa entidade no ano de 2010, 
sendo cada Contrato no valor de respectivamente R$11.692,800,00; R$ 30.829.360,00 e; R$ 
130.494.759,67. 
17

 Valor referente a soma de três contratos de gestão assinados com essa entidade no ano de 2009, 
sendo cada Contrato no valor de respectivamente R$ 55.152.419,76; R$24.558.086,15 e; 
R$26.861.316.76. 
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 Este é um dos objetivos da referida pesquisa e está em processo de análise. 



 

 

                  

e deixando margem para suspeitas de que o município, de forma proposital, dificulta o 

acesso dos cidadãos, e dos movimentos sociais organizados, ao que lhe é de direito: o 

acesso à informação, e controle social sobre os gastos públicos. 

Assim, evidencia-se que a falta de transparência ocorre principalmente nos dados 

relativos ao orçamento. Essas dificuldades exigiram a consulta dos dados a partir de várias 

fontes (sítios eletrônicos: SMS/RJ, Diário Oficial do Município/RJ e Rio Transparente), 

tornando o processo de pesquisa exaustivo. Ou seja, se há algo presente nos Contratos 

celebrados com as Organizações Sociais no município do Rio de Janeiro, é a profunda falta 

de transparência na condução de uma política que vem movimentando consideráveis 

parcelas do fundo público. No entanto, apesar do processo árduo e das dificuldades 

encontradas foram analisadas todas as páginas do diário oficial que continham os nomes 

das OS’s que atuam na saúde, nos quatro19 anos propostos, o que significou mais de mil 

resultados a serem analisados – e ainda em processo de análise -, bem como dos Contratos 

de Gestão disponíveis no Rio Transparente e no site da Secretaria Municipal de Saúde. 

É importante destacar que algumas das citadas organizações sociais, que atuam na 

área da saúde, estão envolvidas em escândalos de corrupção em outros Estados. A. 

MARCA, por exemplo é acusada de participar de esquema de fraudes na área de saúde em 

Duque de Caxias e na UPA Senador Camará. O Ministério Público do Rio investiga se os 

recursos destinados à UPA também foram desviados, a exemplo do que ocorreu em Caxias 

e em Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde o esquema de fraudes envolvendo a OS 

foi deflagrado. Há questões também expostas no Relatório do Tribunal de Contas do 

Município frente ao contrato de gestão entre a Secretaria Municipal de Saúde e a 

Organização Social IABAS, apontando sobrepreços relativos aos custos dos serviços 

continuados contratados pela referida OS; valores salariais exorbitantes pagos aos diretores 

de OSs, gerando prejuízos milionários passados aos cofres públicos do Município, além da 

incapacidade de alcançar os indicadores de qualidade dos serviços prestados, já que a OS 

alcançou apenas 8 dos 19 indicadores existentes (42%) (Fevereiro/2010 a Junho/2011). 

Outras denúncias envolvendo outras Organizações Sociais (Fibra, Biotch, SPDM, CEJAM, 

CIAP, FIOTEC, Global e Instituto SAS- essas duas últimas já foram desqualificadas), estão 

em processo de análise, e serão apresentadas no Relatório Final da pesquisa. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Como indicado no corpo do trabalho o Mapeamento da Privatização vai do ano 2009 a 2013, no 
entanto, o ano de 2013 ainda está sendo analisado, por este motivo este trabalho trás análises 
parciais apenas dos três primeiros anos pesquisados. 



 

 

                  

A partir dos resultados parciais, pode-se afirmar que embora aja uma Lei que 

regulamente as Organizações Sociais, estas são fortemente inconstitucionais, visto que a 

Constituição Federal de 1988, e o arcabouço legal do SUS, através da Lei 8080/90 permite 

somente a participação complementar do setor privado no SUS, e não de forma substituta 

do público pelo privado.  

Outrossim, as parcerias entre o público e o privado acontecem no âmbito do livre 

jogo do mercado, no qual predomina uma dinâmica perversa que reduz o direito, o acesso 

universal, visto que os Contratos de Gestão propostos constituem modalidades de 

privatização que visa a transformação do direito em mercadoria, impulsionando a 

mercantilização dos setores rentáveis do serviço público, donde encontram-se os serviços e 

unidades de saúde. 

Nesse processo, o tensionamento entre o projeto do capital e o projeto dos setores 

progressistas da sociedade tem desenhado a política de saúde brasileira.  O projeto do 

capital no setor saúde é apoiado pelo setor privado, pelos donos de hospitais, diretores de 

hospitais filantrópicos e beneficentes e de grupos privados de saúde. Suas raízes estão no 

modelo assistencial privatista que visa à privatização, contenções de gastos através de 

medidas que promovam austeridade e seleção de demanda (racionalização de oferta e 

descentralização com isenção do poder central e focalização). Já os setores progressistas 

defendem o Projeto da Reforma Sanitária, que tem como uma das suas estratégias o SUS 

e, como premissa, a saúde como direito de todos e dever do Estado. 

É importante destacar que as resistências da sociedade civil organizada contra o 

projeto do capital vem dificultando o repasse integral da gestão do SUS para setores não 

estatais. As resistências ao processo de privatização da saúde tem se dado por meio de 

conselhos e conferências a nível municipal, estadual e nacional, que já deliberaram contra 

as formas de terceirização na saúde e em defesa do modelo de gestão já consagrado na 

legislação do SUS. E, de forma mais incisiva, através dos Fóruns de Saúde estaduais  que 

já somam dezenove (19) em todo o Brasil, e a Frente Nacional Contra a Privatização da 

Saúde, que é composta por diversas entidades, movimentos sociais, fóruns de saúde 

estaduais e municipais, centrais sindicais, sindicatos, partidos políticos e projetos 

universitários. 

Tendo em vista que os rumos da política de saúde no capitalismo contemporâneo 

estão na contramão da consolidação do arcabouço legal do SUS, faz-se necessário 

fortalecer cada vez os espaços organizativos e de lutas em defesa de uma saúde pública e 

de qualidade, visto que, o SUS constitui um direito da classe trabalhadora, atende a 

aproximadamente 147 milhões de pessoas usuárias exclusivas do sistema de saúde público 

e não pode ser desmontado sob os desígnios dos interesses do setor privado e do capital. 



 

 

                  

Esses espaços de lutas tornam-se cada vez mais importantes para o debate contemporâneo 

sobre a conquista, a consolidação e a universalização do direito à saúde. Por meio deles, os 

trabalhadores e usuários da saúde pública poderão compreender os caminhos da política de 

saúde brasileira, fortalecendo o pensar e o agir coletivo, na perspectiva da construção da 

hegemonia das classes subalternas. 
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