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RESUMO 
 

A crise do capital no final do século XX favoreceu a 
implementação da política econômica neoliberal. No Brasil as 
políticas de ajuste, impossibilitaram a concretização dos 
direitos conquistados na década de 1980, preconizados na 
Constituição de 1988. A Reforma do Estado incita a 
privatização, à medida que considera o esgotamento da 
estratégia estatizante. A política de saúde sofre os 
rebatimentos de tais mudanças e neste sentido observa-sea 
ênfase e fortalecimento da privatização nos últimos governos. 
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ABSTRACT 
 
The crisis of capital in the late twentieth century favored the 
implementation of neoliberal economic policy. In Brazil 
adjustment policies prevented the realization of the rights won 
in the 1980s. The State Reform causes privatization, as regards 
the exhaustion of the statist strategy. The Health Policy suffers 
impacts of changes, and in this sense, there is the emphasis 
and strengthening of privatization in the recent governments. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crise do capital no final do século XX favoreceu a implementação da política 

econômica neoliberal. No Brasil o ajuste estrutural confrontou-se com as conquistas obtidas 

pela classe trabalhadora na década de 1980. A estratégia governamental dos anos de 1990 

foi de redução do Estado e privatização. Esse ataque contra a política de saúde influencia 

no fortalecimento do setor privado em detrimento do público. 

O presente texto é resultado de estudos e reflexões realizadas acerca da política 

de saúde e asofensivasde mercantilização da saúde no Brasil. O objetivo é debater acerca 

da crise do capital, o processo de reestruturação do Estado e as consequências na 

desconstrução do Sistema Único de Saúde comasinvestidasde privatização da saúde. Neste 

sentido, realiza-se uma breve exposição acerca desse processo durante as últimas três 

décadas. 

 

2 A REESTRUTURAÇÃO DO ESTADO E MERCANTILIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

O Sistema Único de Saúde brasileiro foi fruto de uma conquista dos 

trabalhadores. Um modelo construído através de um projeto político de reforma sanitária 

instituído no final da década de 1980, inserido como direito de todos e dever do Estado na 

Carta Constitucional e no início da década de 1990 com a promulgação da Lei 8.080. 

Na década posterior à promulgação da Constituição de 1988, porém ocorreu um 

retrocesso na conquista dos direitos sociais e trabalhistas, em virtude das medidas de 

reestruturação produtiva em face da crise mundial do capital.Tais medidas acarretaram a 

flexibilização e desregulamentação das relações produtivas, com profundas transformações 

nas esferas da produção e da reprodução social. 

A crise do capital, ocorrida no final do século XX, abalou a ordem de acumulação 

em nível mundial e definiu entre as décadas de 1980/1990 uma nova orientação econômica, 

política, social e cultural, provocando mudanças em todas as dimensões da vida social. 

Compreender esse processo requer entender as transformações ocorridas na conjuntura 

mundial, a partir da segunda metade dos anos 1970, que redirecionou o capitalismo a uma 

estratégia de recomposição do padrão de produção e acumulação. É uma perspectiva de 

recuperação de uma grave crise que se encaminha para um processo de reestruturação de 

produção, de retomada das taxas de lucro, conduzindo a ascensão do capitalismo entre as 

décadas de 1930/1970 (SOUSA, 2013). 

Os movimentos sociais que foram, em grande parte, responsáveis por 

conquistas de direitos em diversos segmentos da sociedade, passaram por um momento de 



 

 

                  

dispersão edesgastefrente à crise do capital e seus efeitos com redução dos postos de 

trabalho, precarização dos vínculos, redução dos salários, insegurança e fragilização das 

relações de trabalho, desconstrução dos direitos sociais.  Além disso, há uma perda dos 

referenciais políticos e ideológicos que serviram de base de orientação no processo de 

organização dos trabalhadores, com a crise do socialismo real e abertura dos países antes 

chamados de comunistas ao processo de reestruturação do capital. 

Uma das principais estratégias desse processo de reestruturação do capital foi a 

adesão ao neoliberalismo queconfigurou-se como uma ideologia hegemônica nos países 

capitalistas desenvolvidos, no final da década de 1970. Embora suas bases doutrinárias 

remontem o início do século XX, quando Hayek e Friedman alertaram que o 

intervencionismo keynesiano constituía-se em uma ameaça ao desenvolvimento do capital e 

da liberdade individual. Mas somente a partir da grande crise do capital, no final dos anos de 

1970, com as altas taxas de inflação, a queda da taxa tendencial de lucro, o reduzido 

crescimento econômico causando estagnação, recessão, desemprego; o alvo de ataque 

deu-se nas políticas de proteção social.  

A institucionalização do sistema de seguridade social, no Brasil, ocorreu neste 

período em que a viabilidade do Estado de bem estar social nos países centrais passou a 

ser questionada. Neste sentido, houve uma tendênciade redução das funções do Estado e 

propagação deestratégias de privatização das políticas sociais. A idéia de atenção universal, 

baseada na concepção de saúde como direito, entrou em confronto com essa dinâmica das 

reformas mundiais (SOUSA, 2013; 2014). 

Observou-se a instauração dessas medidas no Brasil, inicialmente, no governo 

de Fernando Collor de Mello, no início dos anos 1990; sendo aprofundadas mais tarde no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), que representou um marco da 

ruptura com a possibilidade de avanços sócios-culturais e ideopolíticos obtidos na 

constituição. 

Este Ajuste Neoliberal, orientado pelas grandes instituições financeiras como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM), que são controladas pelas 

grandes potências econômicas mundiais, causaram a redução dos direitos trabalhistas e 

sociais, o aumento do desemprego, a precarização do trabalho, o desmonte da previdência 

pública e o sucateamento da educação e da saúde (BRAVO, 2007, p. 100). 

Preconizando a ineficiência e o esgotamento do modelo de Estado de Bem 

estar, direcionou ao setor privado a responsabilidade e a capacidade de conduzir o 

desenvolvimento econômico e social do país, desresponsabilizando o Estado das tarefas, 

ações, políticas, programas e interesses de cunho social, cabendo-lhe apenas o papel de 

gerenciador e administrador das atividades realizadas no país. Ou seja, o giro neoliberal 



 

 

                  

pretendeu afirmar os interesses da ideologia capitalista, desregulamentando a ação estatal. 

Um “Estado Mínimo” é mais interessante à economia. Uma população menos combativa 

também. 

O Estado, nesse sentido, é considerado ineficiente e incapaz de conduzir o 

crescimento do país. Nesta reconfiguração, estimula-se a privatização dos serviços públicos 

estatais, portanto, tudo é transformado em mercadoria, particularmente a saúde, que é “um 

negócio” extremamente lucrativo e vários grupos empresariais possuem interesse nesse 

investimento financeiro. Neste sentido, se atrelamaos serviços públicos estatais seja através 

de credenciamentos, contratos de gestão, terceirização ou outras formas de adesão e, de 

forma parasitária, fazem a sangria dos recursos públicos. 

Neste sentido,Pereira (1995 apud BRAVO, 2007) considera a Reforma do 

Estado como estratégia que rompe com o modelo estatizante em virtude do seu 

esgotamento, pois este desviou de suas funções básicas ao ampliar sua presença no setor 

produtivo, colocando em cheque o modelo econômico vigente. O Plano Diretor de Reforma 

do Estado considera que é preciso superar a administração pública burocrática, a favor de 

um novo modelo gerencial que tem como principais características a descentralização, a 

eficiência, o controle dos resultados, a redução dos custos e a produtividade. Portanto, o 

Estado deve deixar de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social 

para se tornar o promotor e regulador, transferindo as atividades para o setor privado.  

Neste sentido, a ideia fundamental é de criação de uma esfera pública não estatal, com 

funções públicas, masobedecendo às leis do mercado.  

 

3 AS OFENSIVAS DE PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

A saúde nesse contexto é dualizadae há uma negação dos princípios 

fundamentais do SUS: equidade, universalidade e integralidade, entre outros. Ao mesmo 

tempo ocorre um processo ofensivo de desfinanciamento que afetao acesso aos serviços, 

desde a atenção básica, aos de média e alta complexidade. Segundo Bravo:  

 

No final da década de 1980, já havia algumas dúvidas e incertezas com relação à 
implementação do Projeto de Reforma Sanitária cabendo destacar: a fragilidade das 
medidas reformadoras em curso, a ineficácia do setor público, as tensões com os 
profissionais de saúde, a redução do apoio popular face à ausência de resultados 
concretos na melhoria da atenção à saúde da população brasileira e a 
reorganização dos setores conservadores contrários à reforma que passam a dar a 
direção no setor, a partir de 1988 (BRAVO, 2007, p. 99). 

 

Neste sentido, a falta de investimentos inviabiliza a concretização da saúde em 

seu aspecto universal. A população fica a mercê das regras do mercado, com todas as suas 



 

 

                  

oscilações. Essa postura combina o gradativo abandono e sucateamento da rede pública de 

saúde, a uma política racionalizadora fundada na seletividade da atenção, contribuindo de 

forma direta ou indireta para a expansão da rede privada (BRAVO E MENEZES, 2012, p. 

58). Segundo Bravo (2007), há dois projetos em permanente disputa na saúde. 

 

O projeto saúde articulado ao mercado ou a reatualização do modelo médico 
assistencial privatista, está pautado na Política de Ajuste que tem como principais 
tendências a contenção dos gastos com racionalização da oferta; descentralização 
com isenção de responsabilidade do poder central. A tarefa do Estado, nesse 
projeto, consiste em garantir um mínimo aos que não podem pagar, ficando para o 
setor privado o atendimento dos que têm acesso ao mercado. Suas principais 
propostas são: caráter focalizado para atender às populações vulneráveis através do 
pacote básico para a saúde, ampliação da privatização, estímulo ao seguro privado, 
descentralização dos serviços ao nível local, eliminação da vinculação de fonte com 
relação ao financiamento. [...]O projeto de Reforma Sanitária está perdendo a 
disputa para o Projeto voltado para o mercado. Os valores solidários que pautaram 
as formulações da concepção de Seguridade Social, inscrita na Constituição de 
1988, estão sendo substituídos pelos valores individualistas que fortalecem a 
consolidação do SUS para os pobres e a segmentação do sistema (BRAVO, 2007, 
p.101-107).  

 

Há uma ênfase na focalização, precarização e terceirização dos serviços além 

da redução nos recursos destinados a Seguridade Social. A adesão ao paradigma 

gerencialista, abstraído da área de Administração de Empresas, que passou a ser utilizado 

como mecanismo de desregulamentação econômica, deflexibilização, de privatização e de 

redução das atividades estatais. A principal característica desse modelo é a transferência da 

execução dos serviços a terceiros.  

A terceirização que se constitui na compra de serviços de uma entidade à outra. 

ConformeViolin (2008), no setor público, esse processo ocorre quando é firmado um 

acordo da Administração Pública, com terceiros, definindo a execução de 

determinadas atividades para o poder público, que pode ser formalizado através de 

contrato administrativo, convênio, contrato de gestão, termo de parceria ou outros. 

 Na Administração Pública, aterceirização é justificada através do discurso de 

modernização do aparelho estatal, de renovação de estruturas arcaicas e 

clientelistas, de prática de inovação que tem por base a eficácia, a eficiência, a 

especialização, assim como, a melhoria na qualidade da prestação dos serviços, 

com maior agilidade, desburocratização, além da redução de custos (VIOLIN, 2008). 

Do ponto de vista dos trabalhadores, o que ocorre de fato com esse 

processode terceirização, é uma mudança perversa na forma de contratação que 

envolve aredução dos salários, a precarização e intensificação da exploração da 

força detrabalho, a negação e quebra de direitos e a desresponsabilização das 

empresascom os encargos trabalhistas. 



 

 

                  

No Brasil, com o processo de ajusteneoliberal, a abertura econômicaatendendo 

ao projeto do grande capital, as políticas sociaisvêm sendo destinadas ao mercado, 

desmontando as conquistas e direitos sociais. Com Reforma do Estado ocorrida na 

metade da década de 1990, se estimulou a criação de Organizações Sociais (OS) e 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), com a intenção de transferir 

para estas entidades a gestão e execução dos serviços de saúde, precarizando cada vez 

mais o atendimento no SUS. 

Durante o governo Lula da Silva, que compreende o período de 2003 a 2010, 

não se esperava transformações profundas, mas havia expectativas com relação às 

políticas sociais, visto que a eleição do mesmo representou um marco político ao prometer 

se constituir em a reação ao projeto neoliberal. A perspectiva de mudanças era inevitável, 

dado a trajetória política de esquerda do mesmo(BRAVO eMENEZES, 2012, p. 61). 

 O que ocorreu, no entanto, foi a continuidade de mudanças contrárias aos 

anseios dos trabalhadores, como a reformas da previdência e tributária, e de incentivos 

continuidade da relação público/privado na área da saúde. 

Neste sentido, na análise de Bravo e Menezes, no primeiro mandato do governo 

Lula prevaleceu à disputa entre o projeto de reforma sanitária e o privatista, tendo como 

principais aspectos: a formação do Ministério da Saúde por profissionais comprometidos 

com a Reforma Sanitária; a precarização e terceirização dos recursos humanos; a 

centralidade no Programa Saúde da Família (PSF), onde a população não é em sua 

totalidade assistida; o fortalecimento dos vínculos do SUS com os Hospitais Universitários; a 

criação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); a manutenção dos 

programas de combate ao tabagismo e a AIDS; a criação das farmácias populares; o 

aumento da fiscalização e controle de medicamentos; e o Pacto pela Saúde (BRAVO e 

MENEZES, 2012). 

Segundo essas autoras, no segundo mandato se deslinda a falta de 

compromisso com a Reforma Sanitária; a restrição à publicação de bebidas alcoólicas; a 

quebra da patente de medicamentos no combate à AIDS; a criação das Fundações Estatais 

de Direitos Privados; a criação do Programa Mais Saúde (PAC-Saúde); ênfase em temáticas 

do cuidado e autocuidado; responsabilização do indivíduo pela sua saúde; estímulo aos 

sujeitos a encontrarem alternativas ao SUS; a desestruturação da atenção básica; o 

subfinanciamento da saúde; e a precariedade dos serviços públicos (BRAVO e MENEZES, 

2012). 

Neste sentido, em relação ao governo anterior, embora o governo Lula tenha 

apresentado diferenças em planos, programas e projetos específicos, não houve mudanças 

expressivas, que apontassem para uma ruptura com a condução dada ao país pelas 



 

 

                  

lideranças anteriores. Os aspectos que mais se mantiveram são característicos de 

continuidade do neoliberalismo. 

Na concepção de Bravo e Menezes (2012) se evidencia neste período a 

existência de um terceiro projeto na área da saúde: o do “SUS possível”. Este apresenta 

uma flexibilização da Reforma Sanitária, diante dos limites impostos pela política econômica, 

ou seja, aefetivação do SUS deve ser considerada dentro das possibilidades determinada 

pela conjuntura econômica. Neste sentido, se configura como reatualização do Movimento 

Sanitário da década de 1980, ao mesclar as propostas anteriores com as do projeto 

privatista. Essa intençãofoi expressa, por exemplo, com a proposta do governo de criação 

das Fundações Estatais de Direito Privado.  

 

Este projeto, na verdade, termina por favorecer a ampliação dos espaços do projeto 
privatista e, apesar de suas lideranças não reconhecerem, os dois projetos compõe 
uma mesma unidade dialética e se imbricam mutualmente numa mesma 
racionalidade que, dessa vez, avança mais rapidamente na disputa hegemônica 
(BRAVO e MENEZES, 2012, p. 93). 

 

A gestão de Dilma assinalou como prioridade o fortalecimento e aprofundamento 

do SUS. O que sucedeu, no entanto, foia ampliação da terceirização e da precarização do 

setor com a falta de financiamento, a demora na efetivação dos serviços, o desrespeito aos 

princípios preconizados pelo SUS. Por outo lado, ocorreua criação da Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares e suas afiliadas, que vem concretizando o propósito de privatização 

nos hospitais universitários. 

Além disso, tramita desde 2009 um Projeto de Lei do Senado, o PLS 259/2009 

que propõe a participação de capital estrangeiro na assistência à saúde e recentemente a 

Câmara aprovou a Medida Provisória nº 656/2014 que dentre várias propostas consta a 

abertura de investimento do capital estrangeiro na saúde. Essa é uma preocupação que as 

entidades de defesa do SUS já se encontram denunciando. 

Percebemos, pois, nos últimos governos, que continua sendo dada ênfase no 

fortalecimento do modelo de saúde privada, em detrimento da pública, que está cada vez 

mais distante da sua efetivação enquanto direito garantido constitucionalmente. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Considerando os aspectos tratados no presente texto afirma-se que a crise do 

capital provocou um retrocesso nas mudanças iniciadas no Brasil na década de 1980. A 

política neoliberal, com o ajuste estrutural,descaracterizou as conquistas obtidas e nas 



 

 

                  

décadas posteriores, investiu na redução das funções do Estado, estabelecendo a 

privatização.  

Na saúde isso se refletiu na multiplicação de entidades privadas se inserindo no 

mercado para exercer funções executivas e administrativas nos serviços públicos. Um 

verdadeiro ataque contra o SUS, num processo de legitimidade da dualização do sistema e 

de negação dos seus princípios fundamentais. 

Portanto, torna-se imprescindível uma maior organização dos movimentos em 

defesa do SUS, organizados numa luta conjunta contra a ofensiva privatizante do sistema 

de saúde. 
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