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RESUMO 
 
O presente artigo apresenta considerações acerca do processo 
vivenciado mundialmente de financerização do capital que vai 
impactar na condução das políticas públicas de forma a 
diminuir o investimento nas mesmas em época de crise. 
Aborda a estratégia do capital de retirar do Estado a 
responsabilidade de gerir e executar as políticas sociais no 
Brasil como forma de atender ao projeto neoliberal repassando 
à iniciativa privada as atribuições do Estado com o discurso de 
garantir maior agilidade e efetividade na condução das políticas 
sociais. 
 
Palavras-chave: Financeirização do Capital. Políticas Sociais. 
Estado. Saúde. 
 
ABSTRACT 
 
This article presents considerations concerning the process 
experienced financerização world of capital that will impact the 
conduct of public policies in order to reduce investment in them 
in times of crisis. Discusses the strategy of capital to withdraw 
the state from the responsibility to manage and implement 
social policies in Brazil as a way to meet the neoliberal project 
going over to private enterprise with the duties of the State 
speech to ensure greater flexibility and effectiveness in 
conducting social policies. 
 
Keywords: Financialization of Capital. Social Policies. State. 
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INTRODUÇÃO 

 

As reflexões precedentes pretendem demonstrar como a política de saúde vem 

sofrendo diretamente o impacto do processo de financeirização do capital, a partir da 

construção da modelo racionalizador de saúde comunitária e preventiva de Saúde da 

Família no contexto de contrarreforma do Estado.  

Para tanto, apresenta a expansão do Programa de Saúde da Família na Cidade do 

Rio de Janeiro como proposta adotada pelo governo municipal de melhoria dos serviços de 

Atenção Primária em Saúde, a partir da contratação de Organizações Sociais, encobrindo o 

seu conteúdo – a privatização e a oferta de um pacote básico de ações.  

Por fim, sinaliza a contribuição da teoria social crítica para pensar a política de 

saúde como importante instrumento para demonstrar as desigualdades sociais oriundas do 

sistema econômico vigente. 

 

1.  A Atenção Primária em Saúde na Cidade do Rio de Janeiro na atualidade. 

 

O Município do Rio de Janeiro como uma das capitais mais populosas do país foi 

cenário do primeiro movimento de constituição da Rede de Atenção Primária em Saúde com 

a implantação dos primeiros Centros de Saúde do país. Esse processo ainda possibilitou a 

organização sanitária da capital e a criação das primeiras faculdades de medicina do Brasil. 

Apesar desse cenário, a Atenção Primária em Saúde no município se constituiu 

historicamente de uma rede complexa e desarticulada contando ao mesmo tempo com 

unidades básicas municipais, estaduais e federais.  Essa situação só foi resolvida em 1999 

com a municipalização dessas unidades, para enfim compor a rede básica de saúde sob 

uma mesma gestão. Desde então, as unidades consistiam em Postos de Saúde (PS), 

Centros Municipais de Saúde (CMS) e Policlínicas. Logo na década seguinte, a cidade 

passa a contar com equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) e do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Até o final de 2008, esse desenho da rede de 

atenção básica permanecia no mesmo formato e a cobertura da Estratégia de Saúde da 

Família ainda estava em torno de 7% na cidade. 

Em 2009, foi criado o Programa Saúde Presente com a promessa de expandir os 

serviços de saúde a toda população com ênfase na Atenção Primária. Fazem parte do 

Programa as Clínicas da Família (CF), os Centros Municipais de Saúde (CMS), as 

Policlínicas, os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSad), Centros 
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de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), os 

Hospitais e Maternidades e as Coordenações de Emergência Regionais (CER)3.  

A partir de 2009, a gestão municipal aderiu ao incentivo do Ministério da Saúde 

(MS) iniciando o processo de ampliação da Estratégia de Saúde da Família e optou por um 

modelo que conta com unidades classificadas como: Clínica da Família e Unidade Tipo A 

(onde 100% do território de cobertura possui equipe de Saúde da Família); Unidade tipo B 

(uma parte do território possui cobertura de Saúde da Família) e Unidade Tipo C (se 

constitui de uma unidade tradicional sem ESF). São usadas nomenclaturas de Clínica da 

Família (CF) quando a unidade possui 5 ou mais ESF atendendo a um território adscrito e 

CMS quando há um número menor de equipes ou quando se tratar de unidade tradicional 

em coexistência com ESF ou ainda unidade tradicional sem ESF. 

Assim, a expansão dos serviços de saúde na Cidade tem um marco histórico no 

ano de 2009, quando começa uma nova gestão municipal que teve como elemento de 

campanha eleitoral a melhoria das condições de atenção à saúde da população, através da 

ampliação dos serviços. Neste ano, foi lançado o Programa Saúde Presente. De acordo com 

a SMS/RJ,  

 

O Programa Saúde Presente marcou o início de uma nova fase para o 

atendimento de saúde da população carioca. Lançado em maio de 2009 com 

o objetivo de expandir os serviços de saúde a toda população do Rio de 

Janeiro, o programa tem como conceito a territorialização da cidade, 

atendendo regiões até então prejudicadas na gestão de saúde. 

Com o Saúde Presente, a população conta com um sistema integrado e 

personalizado de assistência onde cada cidadão tem uma equipe de saúde 

multidisciplinar que o acompanha, dando orientações sobre promoção e 

prevenção e realizando o diagnóstico precoce de doenças. Com o programa, 

já é possível melhorar indicadores de mortalidade materno-infantil e 

qualidade de vida da população, além de reduzir custos hospitalares, na 

medida em que aumenta a medicina preventiva, diminuindo internações, 

consultas e exames. 

(http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/saude-presente) 

 

Um dado relevante é que a ampliação dos serviços de saúde se deu em função da 

contratação de OS. Isso foi possível através da Lei Municipal 5026, de 19 de Maio de 2009, 

que qualificou como OS “entidades jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 

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

à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura, à saúde e ao esporte”. Definiu-se 

                                            
3 http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/saude-presente 
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que no que se refere à saúde, as OS poderão atuar em unidades de saúde criadas a partir 

da entrada da lei em vigor.  

Ainda no ano de 2009, foi publicado no Diário Oficial do Município um conjunto de 

editais para seleção pública das OS que estariam gerindo as unidades de saúde. Os editais 

apontam que seriam firmados contratos de gestão que serviriam para acompanhar todo 

trabalho que seria desenvolvido pela OS e a forma de controle do poder público sobre as 

mesmas. 

Após a seleção das OS responsáveis pela ampliação das unidades de saúde da 

família, foram publicados anexos e termos aditivos ao contrato de gestão firmado 

inicialmente que ampliaram o escopo de atuação das entidades que estariam atuando 

também em unidades tradicionais com implantação de ESF, contrariando a lei criada, que 

garantiu as OS a gestão somente de unidades novas. 

 

1.2. A ampliação da Atenção à Saúde na Cidade do Rio de Janeiro: opção via 

privatização 

Conforme sinalizamos, a opção que a gestão municipal adotou para ampliação da 

atenção primária à saúde da população foi a contratação de OS para prestação dos 

Serviços, por meio de da Lei municipal 5026. O contrato de gestão foi definido como o 

instrumento firmado entre o Poder Público e a OS para efetivação da parceria entre as 

partes definindo o apoio e o desenvolvimento das ações, discriminando as atribuições, 

responsabilidades e obrigações do Poder Público e da entidade contratada via seleção 

pública. Concordamos como disse Sara Granermann, que a forma de ampliação da SF na 

Cidade via contratação das OS escamoteia a “essência” do fenômeno que compõe o projeto 

de contra-reforma do Estado via privatização das políticas sociais. 

De acordo com o artigo 7º da Lei 5026, além dos princípios gerais do art. 37 da 

CF4, a elaboração do contrato de gestão deverá observar os seguintes preceitos: 

I – especificação do programa de trabalho proposto pela Organização Social, 

estipulação das metas a serem atingidas e respectivos prazos de execução, 

bem como previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de 

desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de qualidade e 

produtividade; 

II – estipulação dos limites e critérios para a despesa com a remuneração e 

vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e 

empregados das Organizações Sociais, no exercício de suas funções; 

                                            
4 Art. 37 da Constituição Federal: A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte (...): 
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III – atendimento à disposição do §2º, do art. 5º, desta Lei5; 

IV – atendimento exclusivo aos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS, no 

caso das Organizações Sociais da Saúde. 

Parágrafo único. O Secretário Municipal da pasta competente deverá definir 

as demais cláusulas necessárias dos contratos de gestão de que for 

signatário. 

 

 

Percebemos claramente como a iniciativa privada se utiliza do discurso da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade do aparelho estatal para 

garantir a sua atuação no âmbito das políticas públicas ao mesmo tempo em que implanta a 

lógica gerencial através de metas, com critérios objetivos de avaliação de desempenho, 

para encobrir a real determinação do processo em termos de maior acumulação de capital 

através da gestão da política de saúde. 

Verificamos no site da SMS/RJ, no que se refere a Saúde da Família, a existência 

de 10 contratos de gestão referentes a cada área programática da cidade. Para cada área 

da cidade existe o contrato de gestão da respectiva área, os anexos técnicos e diversos 

termos aditivos que vai incluir a prestação de novos serviços ou unidades para gestão da 

OS contratada, burlando a própria lei que possibilita a gestão somente de unidades novas 

via OS. 

Os anexos técnicos dos contratos de gestão especificam todos os itens que 

compõem a “carteira de serviços” ou “carteirômetro” da atenção primária em saúde que 

devem ser garantidos pelas unidades. A Carteira de Serviços (SMSDC, 2011) é um 

documento que tem como objetivo nortear as ações de saúde na atenção primária 

oferecidas à população, direcionado aos profissionais, gestores e toda população e aborda 

os seguintes elementos: a organização do serviço (que engloba a tipologia das unidades, o 

horário de funcionamento, a composição da equipe, o que faz parte da estrutura da unidade, 

o território de abrangência, o sistema de informação da unidade, as comissões e os 

regimentos internos, o acolhimento com classificação de risco, a consulta de urgência e 

atendimento de emergência, os procedimentos que podem ser realizados na APS, a visita 

domiciliar, as ações coletivas, consultas, atestados, reunião de equipe, assistência 

farmacêutica, a organização dos prontuários, encaminhamentos e remoções, ações 

intersetoriais/parcerias, participação popular, as atribuições do Diretor/Gerência da Unidade 

Atenção Primária e as condições necessárias para uma boa prestação do serviço); a 

Atenção Centrada no Adulto/Idoso, Atenção Centrada na Criança/Adolescente; Saúde 

                                            
5 Art. 5° § 2º O processo de seleção das Organizações Sociais dar-se-á nos termos do art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e do Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio 

de Janeiro–RGCAF, com processo de seleção devidamente regulamentado pelo Poder Executivo. 
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Mental; Saúde Bucal; Vigilância em Saúde; Promoção da Saúde; Procedimentos/Cirurgias 

Ambulatoriais; Manejo de Situações de Urgência/Emergência e uma Carta dos Direitos dos 

Usuários da Saúde. 

Para cada atenção prestada, existe uma descrição das ações que serão 

desenvolvidas formando uma “Linha de Cuidado”. A concepção de Linha de Cuidado está 

relacionada a organização dos processos de trabalho centrado no usuário e suas 

necessidades a partir de uma interação de saberes e práticas necessárias para o cuidado 

integral da saúde. Essa noção integra a reorganização dos processos de trabalho na rede 

básica e outras ações assistenciais (FRANCO; JÚNIOR, 2003; MALTA; MERHY, 2010). 

Segundo Merhy e Cecílio (2003), o desenho da Linha de Cuidado entende a “produção da 

saúde de forma sistêmica”, a partir de uma constituição de redes macro e 

microinstitucionais, que estabelecem processos dinâmicos, voltada ao fluxo de assistência 

ao beneficiário, centrada em seu campo de necessidades. Nesta perspectiva, segundo os 

autores, o cuidado, nas organizações de saúde em geral, é, necessariamente 

multidisciplinar, dependente da conjugação do trabalho de vários profissionais. 

Esta concepção, de acordo com os autores mencionados, desloca o “modo de 

produção da saúde” voltado para o uso de “tecnologia duras” (uso de máquinas e 

instrumentos), para o campo de “tecnologias leve-duras” (conhecimento técnico) e 

“tecnologias leves” (as tecnologias das relações) no cuidado ao usuário. O enfoque desta 

concepção centraliza o debate na ação profissional como ato que pode por si só produzir 

saúde, sofrendo influencia da proposta racionalizadora de saúde comunitária.  

Seguindo essa lógica, foi estabelecido como produção mínima de procedimentos, o 

cadastramento de todos os usuários da área de abrangência de cada nova equipe de saúde 

da família do território adscrito e para fazer jus a parte fixa do contrato de gestão foram 

pactuados procedimentos com quantitativo mínimo, de acordo com cada equipamento.  

Gráfico 1: Proporção da população do Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio 

de Janeiro e Brasil, cadastrada na Estratégia de Saúde da Família, para o período de 2004 

a 2011. 
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Fonte: Departamento de Atenção Básica (DAB)/Ministério da Saúde (MS) 

 

O gráfico 1 mostra a proporção da população do Município do Rio de Janeiro, do 

Estado do Rio e do Brasil, cadastrada na ESF de 2004 à 2011, apontando um aumento do 

cadastro da população do município do Rio, a partir do incentivo financeiro do MS. Vale 

notar que a população cadastrada na ESF na Cidade do Rio triplicou em dois anos, período 

este em que ocorre a entrada das OS na gestão e execução dos serviços de saúde. 

Destaca-se que o contrato de gestão prevê o cadastramento de todos os usuários dos 

serviços de saúde da área de cobertura de SF, para que se garanta o recurso mínimo 

contratado, assim a ampliação do cadastro seria necessária para garantir o repasse de 

verba. Contudo, a ampliação do cadastro não significa ampliação e qualidade desses 

serviços, nem mesmo que todos os cadastrados serão usuários do sistema de saúde, nem 

tão pouco que houve qualidade das informações desse cadastramento. 

Para fazer jus à parte fixa do contrato de gestão foram pactuados os seguintes 

procedimentos com quantitativo mínimo, de acordo com cada equipamento. Fazem parte 

desse conjunto as seguintes ações: 

 

Tabela 1 – Quadro apresentando as ações pactuadas pelo contrato de gestão e 

profissionais envolvidos por tipo de equipe. 

Tipologia Ações  Profissionais envolvidos 

Equipe de Saúde da Família consulta, interconsulta, visita 

domiciliar, atividades de 

grupo e nas escolas e nas 

creches da área e reuniões 

de equipe 

Médico de Família, 

Enfermeiro de Família, 

Técnico de Enfermagem, 

Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) e Agente de 

Vigilância em Saúde (AVS) 

Equipe de Saúde Bucal consulta, interconsulta, visita Cirurgião Dentista de 
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domiciliar, atividades de 

grupo e nas escolas e nas 

creches da área e reuniões 

de equipe 

Família, Técnico de Higiene 

Dental de Família e Auxiliar 

de Higiene Dental de Família 

Agente de Defesa Civil Atividade de grupo na 

comunidade, reuniões de 

equipe e atividades de 

educação permanente e 

reuniões com o comando 

central da área 

 Agente de Defesa Civil 

Serviço de Apoio 

Especializado à Saúde da 

Família - NASF 

Consulta, interconsulta, 

discussão de casos, 

atendimento individual, 

atendimento junto às equipes 

de saúde da família 

(interconsultas, visitas, 

grupos, etc), assistência 

farmacêutica e uso racional 

de medicamentos (para 

farmacêutico), apoio aos 

profissionais de saúde da 

família e articulação 

intersetorial (para educador 

físico), e academia carioca 

(para educador físico) 

Médico, Assistente Social, 

Nutricionista, Fonoaudiólogo, 

Farmacêutico, 

Fisioterapeuta, Psicólogo, 

Educador Físico, Dentista 

Endodontista, Dentista 

Periodontista, Dentista 

Cirurgia Oral Menor, Dentista 

Pacientes especiais, Dentista 

Estômato logista, Auxiliar de 

Consultório dentário 

Laboratório Regional de 

Prótese Dentária 

Próteses Protético e Auxiliar de 

Laboratório de prótese 

Fonte: Contratos de 

Gestão/http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/listaconteudo?tag=contratodegestao 

 

A tabela 1 mostra as atividades pactuadas pelos contratos de gestão firmados entre 

a OS e o poder público que deverão ser realizadas por cada equipe, definindo também o 

profissional envolvido em cada ação. É notória a influência de novas técnicas de gestão da 

força de trabalho também no setor de serviços, como é o caso da saúde, com o incentivo do 

trabalho em equipes com metas de produtividade, como veremos a seguir. 
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Tabela 2 – Quantidade de turnos definidos pelo contrato de gestão para a 

realização das atividades pactuadas pela Equipe de Saúde da Família. 

 

Fonte: Contratos de 

Gestão/http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/listaconteudo?tag=contratodegestao 

 

A tabela 2 mostra que durante uma semana de trabalho, cada profissional terá 

previamente programado uma quantidade de turnos para dedicar as atividades específicas 

que deverão ser realizadas pelas equipes de saúde da família. Percebemos claramente uma 

ênfase na consulta do médico e do enfermeiro em detrimento das visitas domiciliares e 

atividades de grupo, ao mesmo tempo em o ACS tem o papel de realizar a maior parte das 

visitas, acolhimento e humanização mas não está envolvido com as atividades de grupo. 

Entendemos que a visita domiciliar é um importante instrumento para construção de vínculo 

com a comunidade e de conhecimento do território. A atividade de grupo consiste em um 

trabalho rico em potencial para garantia de um trabalho de educação em saúde, atividade 

reflexiva e discussão coletiva das questões que permeiam a realidade social, retirando o 

enfoque individual dos problemas. Apesar do discurso do trabalho em equipe ainda 

identificamos um trabalho fragmentado que não considera todos os profissionais 

participando do processo de trabalho como um todo. 

As tabelas que explicitam os componentes do contrato de gestão no que se refere 

ao cumprimento de metas demonstram a tendência de vitória do projeto neoliberal de 

privatização da coisa pública, da introdução da lógica do mercado nas políticas sociais e da 

legitimidade do discurso da crise do Estado como justificativa para as políticas de ajustes 

sociais. 

 

2. Considerações Finais 

 

Consulta Interconsulta
Visita 

Domiciliar

Atividades de 

grupo e nas 

escolas e nas 

creches

Reunião de 

equipe

Sala de 

curativo, 

vacina e pré-

consulta

Acolhimento e 

humanização 

na unidade

Médico 6 1 1 1 1 _ _

Enfermeiro 5 1 2 1 1 _ _

Técnico de 

Enfermagem
_ _ 2 1 1 6 _

ACS _ _ 7 _ 1 _ 2

Quantidade de turnos definidos pelo contrato de gestão para a realização das atividades
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A breve trajetória que percorremos neste estudo se propôs a relacionar os avanços 

da saúde como direito universal garantido legalmente por meio da Constituição Federal de 

1988 e que ganha uma concepção abrangente a partir do Movimento de Reforma Sanitária, 

com a proposta de desmonte do sistema de proteção social, a partir da década de 90 e com 

as ideias neoliberais de contrarreforma, traz à tona a polêmica das contradições 

características da sociedade do capital. 

Ao tomarmos como base uma Cidade como o Rio de Janeiro, que se constitui como 

uma grande metrópole, berço de inovações, interesses e problemas, encontramos um 

cenário propício para a análise do movimento dialético da realidade social. 

Nota-se o avanço do que podemos denominar de assistência aos problemas de 

adoecimento da população carioca como tônica do discurso por parte da gestão municipal 

de melhoria da APS. Contudo, ao desvelarmos aspectos desse fenômeno, encontramos a 

sua essência obscurecida pela inserção da lógica do mercado na política de saúde através 

da privatização dos serviços via OS. 

Ao analisarmos brevemente os contratos de gestão dos serviços de saúde geridos 

por OS, identificamos o estímulo à lógica gerencial da concorrência empresarial e a 

fragmentação das ações e do próprio serviço de saúde mantidos por diferentes OS e ainda 

a diferenciação das unidades tradicionais mantidas pelo Estado que não recebem o mesmo 

incentivo financeiro que uma unidade gerida por OS recebe. 

A teoria social crítica nos leva a pensar a política de saúde como importante 

instrumento que pode demonstrar as desigualdades sociais oriundas do sistema econômico 

vigente e a partir de uma reflexão desses aspectos pode alcançar um potencial para unir a 

classe trabalhadora a fim de possibilitar a luta pela transformação social da sociedade como 

um todo. Concordamos com Escorel (1989, 181 a 183), que a luta pela transformação da 

saúde da população brasileira como parte de um cotidiano específico pode ser considerado 

como um espaço privilegiado para compor a luta pela transformação da sociedade 

brasileira, tomando como referência que o campo de luta pela saúde é repleto de múltiplas 

interseções e relações com as demais esferas de desenvolvimento da sociedade por se 

tratar de um valor universal para todas as classes. Como componente fundamental da 

democracia e cidadania percebidos como acesso aos direitos sociais que se constituem 

como fatores determinantes e condicionantes da doença, aponta os níveis de desigualdades 

sociais. Como coloca a autora, saúde é uma condição de igualdade e compreendida nestes 

termos pode provocar na sociedade a luta por um meio de efetivamente exercê-la. 
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