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RESUMO 
 
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi defendido na Constituição 
Federal de 1988, garantido por meio de lutas sociais, a Lei 
Orgânica da Saúde (8080), pautando: universalidade do 
acesso, equidade e cuidado integral. No entanto, sabe-se que 
atualmente com o rebatimento do neoliberalismo nas Políticas 
Públicas, esses princípios estruturais do SUS, não têm sido 
efetivados, pois os interesses estatais estão sendo alinhados 
aos da política neoliberal. Para o presente trabalho, pretende-
se discutir os direcionamentos da saúde pública, relacionando-
a com o neoliberalismo, focando no período posterior a 
instituição do SUS.  
 
Palavras-chave: Neoliberalismo. Política Pública. Saúde.  
 
ABSTRACT 
 
The Unified Health System (SUS) was defended in the Federal 
Constitution of 1988 guaranteed through social struggles, the 
Organic Law of Health (8080), guiding: universal access, equity 
and comprehensive care. However, it is known that currently 
have of neoliberalism bounce in Public Policy, these structural 
principles of the SUS, have not been accomplished, because 
the state interests are aligned with the neoliberal policy. For this 
paper, we intend to discuss the directions of public health, 
linking it to neoliberalism, focusing on the period after the SUS 
institution. 
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I – INTRODUÇÃO 

  

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por intensas transformações, 

principalmente no âmbito político institucional. Nos anos 80, no Brasil, vivenciava-se o 

processo de redemocratização, com o fim da ditadura. Esse período foi também marcado, 

por uma crise econômica e, anterior a esses acontecimentos, em 1970, inicia-se o 

Movimento de Reforma Sanitária Brasileira (RSB).  

A história da idealização e da implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

está diretamente ligada às lutas sociais que aconteceram nas décadas de 1970 e 80, 

principalmente, a RSB, no qual foi baseado referido sistema. 

Concomitante a Constituição Cidadã que, em 1988, estabelece a saúde como 

direito universal devendo ser efetivada prioritariamente pelo Estado e estabelece a criação 

do SUS, observa-se a intensificação e o peso dos investimentos da política neoliberal, sobre 

essa política pública. 

O Neoliberalismo estabelece uma reação teórica e política contra o Estado 

intervencionista, opõe-se bravamente a todas as formas de planejamento da economia. 

Condena as ações do Estado que repercutam de modo a limitar os mecanismos de 

mercado, alegando que é uma maneira que ameaçar à liberdade, tanto a econômica, como 

a política. 

Anterior ao sistema único, o neoliberalismo direcionava as políticas de saúde, 

conservando continuadamente o caráter universal excludente, baseando-se numa política 

discriminatória e seletiva.  

Visualiza-se então, dois projetos em constante disputa ideológica e política. O 

Projeto de Reforma Sanitária tem como aspectos principais: democratização do acesso, 

universalização das ações, descentralização, melhoria na qualidade dos serviços com a 

adoção de um novo modelo assistencial pautado na integralidade e equidade das ações 

(BRAVO apud VIANNA, 2001). E o Projeto Privatista na saúde tem como aspectos: 

contenção dos gastos com racionalização da oferta, descentralização com isenção de 

responsabilidade do poder central e focalização (VIANNA, 2001). 

É imprescindível destacar as forças políticas do neoliberalismo, bem como a 

notória disputa ideológica entre os projetos supracitados, pois na Lei Orgânica da Saúde 

(8.080), por meio do artigo oito é estabelecida a livre participação da iniciativa privada na 

saúde, de forma complementar. Compreende-se, que seria em casos atípicos e 

emergenciais, mas o projeto privatista não tem agido dessa forma. 

O intuito deste estudo é refletir acerca dos impactos, pelos quais, a saúde 

pública está sendo diretamente atingida. Bem como, compreender os avanços neoliberais 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/neosau.html


 

                  

em busca de ampliar a abertura, no âmbito da saúde, para os investimentos 

mercadológicos. Visualizando a parir de um olhar ampliado e totalizador. 

Para elaboração deste trabalho, utilizou-se a pesquisa bibliográfica acerca da 

temática apresentada, com o intuito de posteriormente relacionar com a realidade 

contemporânea, sinalizando para os atuais avanços e desafios para a efetivação dos 

princípios e dos direitos que devem ser assegurados pelas legislações que estabelecem o 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

II - OS REBATIMENTOS DO NEOLIBERALISMO NA POLÍTICA SOCIAL PÚBLICA DA 

SAÚDE: 

 

 

As diversas Políticas Públicas são constantemente ameaçadas pela iniciativa 

privada que cotidianamente investe capital e oferece serviços para quem possa pagar, é 

notório o desmonte que os serviços públicos sofrem nesse movimento de privatização. Tem-

se atualmente, dinheiro público sendo investido na iniciativa privada, exemplo disso são as 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA), em Fortaleza, construídas e equipadas com 

recurso financeiro estatal e gerenciado por uma Organização Social (OS). Os exemplos não 

se esgotam nesse.  

O setor da saúde é visualizado, pela lógica mercadológica, como um campo para 

investimento com possibilidade ascendente de lucro, por isso existem os projetos em 

disputa.  

Tanto a organização dos governos como os projetos ou as leis que são 

elaboradas, explicitam os interesses políticos, econômicos e a perspectiva de sociedade que 

a gestão tende a fortalecer. Por todos esses aspectos, faz-se necessário o envolvimento da 

sociedade, dos movimentos sociais com estratégias que pautem a transformação societária. 

Exemplo disso é o Movimento de Reforma Sanitário (RSB) que em 1988 possibilitou a 

primeira Constituição Federal (CF) brasileira com uma seção específica para a saúde. 

Anterior a CF, até 1930, as ações direcionadas para a saúde pública, ainda na 

perspectiva médico hospitalar, visando à cura, eram realizadas por associações filantrópicas 

como as Santas Casas de Misericórdias. As pessoas que buscavam esses locais, para 

atendimento/tratamento, não tinham condições de manter os planos privados. Essa parcela 

da população foi vista como indigentes. Contrario a camada populacional citada, existiam 

pessoas que tinha condição financeira favorável e contribuíam com os planos privados, 

assegurando o acesso a um tratamento clinico ou procuravam outros países para se tratar. 



 

                  

Ressalta-se, que o conceito de saúde neste período era muito limitado, visto que saúde era 

tida apenas como saúde biológica. 

Passada a década de 1930, com a criação de órgãos públicos, incipientes ações 

passaram a ser desenvolvidas pelo Estado. No entanto, o intuito era preventivo como, por 

exemplo, as campanhas sanitaristas e higienistas. Entre o ano citado acima e 1980, os 

trabalhadores formais conquistam o direito ao acesso para assistência medico hospitalar. 

Compreende-se, no entanto, que uma grande parcela da população, nesse período 

histórico, não estava formalmente inserida no mercado de trabalho, mesmo sendo 

trabalhadores ativos. E por isso, não podiam acessar os serviços de saúde. 

 Contudo, com a constituinte de 1988, a política de saúde passa a fazer parte da 

Seguridade Social brasileira, um dos maiores ganhos com a constituição, composta pela: 

previdência, assistência e saúde. O objetivo, deste tripé, é a universalização da cobertura e 

do atendimento aos serviços e a uniformização dos benefícios e dos serviços para as 

populações. A referida política é tida como básica e necessária para manutenção da vida.   

Com a promulgação da CF, a área da saúde obteve avanços significativos, tendo 

em vista que, com base no artigo 198 da Constituição, pôde ser regulamentada por meio da 

Lei Orgânica de Saúde (nº 8.080/8.142), aprovada em 1990, desde então os princípios e as 

diretrizes da saúde foram estabelecidos. 

O SUS é resultado da movimentação da sociedade brasileira, em 1970, com as 

ideias da RSB. O referido movimento tem por base o Estado democrático de direito, 

responsável pelas políticas públicas. A reforma levantou discussões que sobrepunham à 

área da saúde, pois pautava a transformação da sociedade. O grupo era composto por 

professores universitários, estudantes de medicina, profissionais da saúde, sindicalistas e 

movimentos populares pela saúde, além de outros setores da sociedade. 

Em 1986 acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde, um dos eventos de 

maior importância para repensar o processo da institucionalização da saúde no país, 

consequentemente para desenhar o SUS, reuniu aproximadamente cinco mil profissionais e, 

a partir disso, tornou-se um marco para a Saúde Pública.   

Durante as conferências, os congressos, as rodas de discussões puxadas pelo 

movimento da reforma, diversos enfrentamentos foram travados, pois já existia um mercado 

que exercitava a livre concorrência no âmbito da saúde. No entanto, foi possível garantir que 

muitos princípios da reforma fossem incorporados ao sistema único. A partir das 

conferências de saúde uma das principais diretrizes do SUS foi sendo fortalecida, tornando-

se uma potencia para a conscientização e democratização, a participação popular. 



 

                  

Visto que o SUS é norteado pelos ideais da reforma sanitária faz-se necessário 

observar suas diretrizes e princípios que trazem em sua essência a defesa da garantia dos 

direitos:  

A principal proposta da Reforma Sanitária é a defesa da universalização das 
políticas sociais e a garantia dos direitos sociais. Nessa direção, ressalta-se a 
concepção ampliada de saúde, considerada como melhores condições de vida e de 
trabalho, ou seja, com ênfase nos determinantes sociais; a nova organização do 
sistema de saúde por meio da construção do SUS, em consonância com os 
princípios da intersetorialidade, integralidade, descentralização, universalização, 
participação social e redefinição dos papéis institucionais das unidades políticas 
(União, Estado, municípios, territórios) na prestação dos serviços de saúde; e efetivo 
financiamento do Estado. (CFESS, 2010, p.19) 

 
O SUS tem três princípios doutrinários, são eles: a universalização dos direitos 

(todos têm direito à Saúde Pública. Essa política tem caráter não contributivo); a 

integralidade da atenção para o cuidado (compreendendo o indivíduo em sua totalidade e 

correspondendo todas as suas necessidades) e a equidade (tratando as diferenças, 

conforme as necessidades que são apresentadas). 

Referenciando a participação popular, tem-se visto, nas pré-conferencias de 

saúde, as demandas da população. Pode-se perceber que as necessidades são transitórias 

e, muitas vezes, diretamente ligadas ao território. As falas das populações, expostas através 

das pessoas dos conselheiros de saúde, pautam mais que o acesso, discutem sobre a 

dimensão e a ampliação dos direitos sociais relacionados a saúde.  

Nota-se também a intrínseca relação dos princípios, colocando-os como 

sustentáculos para o funcionamento que desejamos para o SUS. Visualizando os debates 

travados pelos movimentos sociais e as pautas levadas pelos conselheiros de saúde, 

percebemos que só é possível haver universalidade por meio da equidade. 

Atualmente tem-se insistentemente, trazido para as discussões o conceito 

ampliado de saúde, entre os seus muitos aspectos, mostra que a saúde perpassa âmbitos 

que vão além do seu entendimento como ausência de doença, compreendendo-a para além 

do fator biológico, mas considerando a relação com fatores culturais, socioeconômicos, 

políticos, ambientais, entre outros. 

A saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 
meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse da 
terra e acesso aos serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das 
formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes 
desigualdades nos níveis de vida. (MINAYO, 1992, p. 10). 

 

 Segundo Dejours e Caponi a saúde das populações deve ser visualizada como: “um 

assunto ligado às próprias pessoas” (Dejours, 1986, p.8), “alheia a qualquer padronização e 

a qualquer determinação fixa e pré-estabelecida” (Caponi, 1997, p.2). Alerta ainda para a 

necessidade e para o significado de que a saúde seja constantemente compreendida como 



 

                  

um permanente e, ainda assim, transitório processo vivido pelas pessoas e de formas 

diferenciadas pelas pessoas. Afirma que: 

O estado de saúde não é certamente um estado de calma, de ausência de 
movimento, de conforto, de bem-estar e de ociosidade. É algo que muda 
constantemente e é muito importante que se compreenda esse ponto. 
Cremos que isso muda por completo o modo como vamos tentar definir 
saúde e trabalhar para melhorá-la. Isto significa que, se quisermos trabalhar 
pela saúde deveremos deixar livres os movimentos do corpo, não os fixando 
de modo rígido ou estabelecido de uma vez por todas (Dejours, 1986, p.8). 

 
Destaca-se, que a política de saúde com a instituição do SUS obteve como 

princípios a democratização do acesso; universalização das ações; melhoria na qualidade 

dos serviços, adoção de um novo modelo de assistencial pautado na equidade das ações, 

democratização das informações e transparência no uso de recursos e ações do governo, 

descentralização com o controle social democrático.  

Entretanto, apesar de todos os avanços na área da saúde pública os princípios e 

diretrizes do SUS muitas vezes não são respeitados. Em 2003 é implementada a Política 

Nacional de Humanização (PNH), no sistema público de saúde como forma de efetivar os 

princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão. Assim, incentivando a 

reciprocidade solidária entre gestores, trabalhadores e usuários. 

Ressalta-se que a PNH deve ser entendida e ampliada aos diversos serviços de 

saúde, pois esta tem a transversalidade como um dos seus princípios, buscando assim por 

meio deste fazer com que a relações de trabalho sejam transformadas a partir da ampliação 

do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e 

das relações de poder hierarquizadas. 

Outro princípio norteador é a Indissociabilidade entre atenção e gestão, este 

princípio afirma que os trabalhadores e usuários da atenção a saúde devem buscar 

conhecer como funciona a gestão dos serviços e participar ativamente do processo de 

tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva.  

E ainda o terceiro e último princípio da PNH é o protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos coletivos no qual este reconhece que cada 

pessoa como legítimo cidadão de direitos e valoriza e incentiva a sua atuação na produção 

de saúde. 

Apesar, de que todos os ganhos na saúde sejam regulamentados, ainda assim, 

fazem-se necessárias as lutas, como o Movimento Frente Contra a Privatização do SUS, 

iniciado com o intuito de unir forças para frear os avanços e as investidas dos projetos 

neoliberais sobre a saúde pública “a grande questão é a segmentação do sistema, com 

ênfase nas ações privadas que passam de complementares para essenciais” (CFESS, 

2010). 



 

                  

Em virtude disso, inúmeros pesquisadores estão estudando e produzindo acerca 

do desmonte da saúde pública, através do qual os interesses da iniciativa privada são 

atendidos em detrimento das necessidades da população, visualizamos um Estado que 

retrai suas ações e possibilita caminhos para o projeto neoliberal que visa o lucro e a 

acumulação.  

O capital financeiro almeja lucro e as ações são direcionadas para a 

possibilidade de arrecadação. Em virtude disso, alguns estudos apontam para o 

financiamento de campanhas políticas em 2010 e em 2014, por planos de saúde e 

empresas privadas. A projeção para esse investimento é, clara, obtenção de privilégios que 

acabam evidenciando os direcionamentos das gestões. Refletindo acerca dessas 

interferências e da prioridade de retornar financeiramente o investimento dessas empresas e 

planos, percebemos os desdobramentos e as estratégias capitalistas.    

Nas eleições de 2010 as empresas de planos de saúde destinaram R$ 
11.834.436,69 em doações oficiais para as campanhas de 153 candidatos a 
cargos eletivos. O apoio financeiro dos planos de saúde contribuiu para 
eleger 38 deputados federais, 26 deputados estaduais, três senadores, além 
de quatro governadores e da presidente da República, Dilma Rousseff. 
Outros 81 candidatos receberam apoio mas não foram eleitos. A participação 
dos planos de saúde em 2010 foi mais expressiva do que nas eleições de 
2006, quando as empresas do setor repassaram R$ 8.626.256,69 (em 
valores corrigidos pelo IPCA), um acréscimo de 37,2%. Em relação às 
eleições de 2002, quando essas empresas destinaram R$ 1.398.040,40, o 
aumento foi de 746,5%. (SCHEFFER, M., 2011) 
As doações de empresas de planos de saúde ajudaram a eleger 131 
candidatos no Brasil em 2014, segundo o relatório de pesquisa 
“Representação política e interesses particulares na saúde”. As doações de 
empresas de planos de saúde ajudaram a eleger 131 candidatos no Brasil em 
2014, segundo o relatório de pesquisa “Representação política e interesses 
particulares na saúde”. Depois das eleições, essas empresas se beneficiam 
de situações como subsídios públicos, vigilância leniente no setor e até 
cargos na Agência Nacional de Saúde (ANS) [...] as doações de 2014 
somaram R$ 54,9 milhões e ajudaram a eleger a presidente, três 
governadores, três senadores, 29 deputados federais e 24 deputados 
estaduais. Outros 71 candidatos receberam doações, mas não se elegeram. 
Considerando apenas os eleitos, a maior fatia dos recursos foi para o PT 
(28,73%), seguido pelo PMDB (25, 01%) e pelo PSDB (22,04%). A empresa 
Amil fez 48% das doações (R$ 26 milhões) dentre as empresas de saúde 
suplementar. O restante dos grandes volumes foi feito por Bradesco Saúde 
(R$ 14 milhões), Qualicorp (R$ 6 milhões) e Unimed (R$ 5 milhões). [...]. 
(SANTOS, P., 2015) 

  

Além disso, muitas estratégias são utilizadas pela mídia que, constantemente, 

publiciza hospitais sucateados, pacientes em condições delicadas, bem como materiais, 

leitos, medicamentos que faltam. E aos poucos conseguem desqualificar o serviço público, 

acarretando em uma população que não se reconhece enquanto usuários do SUS e na 

primeira oportunidade contratam uma empresa privada para auxiliar na sua saúde. Segundo 

Elias:  

“O SUS emerge completamente sitiado do pela disposição da relação 
Estado/Sociedade nesse momento histórico. Encontra-se acossado por novos e 
velhos problemas, como o acolhimento da mercantilização da saúde, caracterizada 



 

                  

pela regulamentação do sistema privado de saúde (planos e seguros privados), e 
pela ineficiência social da máquina pública e por suas debilidades na regulação e 
área e setores estratégicos para a emancipação social” (Elias, 2004, p. 44).  

 
Deve-se observar que os tratamentos mais onerosos são disponibilizados pelo 

SUS, bem como as campanhas de vacinação, os levantamentos epidemiológicos e o 

saneamento básico. Serviços esses que, na sua maioria, o modelo privatista não realiza, 

pois não tem interesse, tendo em vista que não acarreta em lucro. 

Com o sucateamento da saúde pública e a atual condição de latência do Estado, 

os planos privados vão expandindo suas ações. Em diversos equipamentos vemos os 

órgãos públicos terceirizando os serviços e os profissionais, utilizando os serviços de OS’s 

para gerenciar as instituições. Ocorrendo assim um verdadeiro comércio da saúde, sem 

priorizar a necessidade e o direito do acesso universal a saúde pela população, sobre este 

assunto Mota revela: 

O discurso do reconhecimento da saúde como um direito social e a apreensão de 
sua garantia como um dever do Estado ultrapassa uma abordagem limitada e 
centrada em um discurso acrítico e normativo. Define ainda, de maneira radical que, 
enquanto direito, a pretensão do dever de cumpri-lo é do Estado, sendo reconhecido 
que a saúde não poder ser um bem ou serviço factível de troca no mercado. (MOTA, 
et al., 2008, p. 223)  

 
No Brasil, a política neoliberal foi atrelada a necessidade de modernização do 

país e iniciada no governo de Fernando Collor de Mello, em 1989, aprofundando-se nas 

décadas de 1990 e 2000, priorizando o mercado financeiro, centrado nas leis do capital e 

dando ao Estado um caráter mínimo. Na saúde, o neoliberalismo se expressa através do 

projeto privatista. Esta década é conhecida pelas privatizações dos serviços públicos.  

Parte dos indicativos para as ações neoliberais foram pensadas frente ao Banco 

Mundial (BM), dispositivo que influenciou fortemente a política de saúde brasileira, 

expressando os interesses do projeto neoliberal. Os textos produzidos e socializados pelo 

BM se fundamentam no eixo custo/efetividade. 

A partir do fortalecimento das iniciativas privadas na área da saúde, pode-se 

perceber o crescimento da mercantilização do acesso, da focalização no atendimento, da 

precarização dos serviços, da terceirização dos recursos humanos e do desinteresse em 

viabilizar uma política de saúde pública baseada no compromisso e na qualidade.  

Frente a isso, identifica-se a necessidade de potencializar as práticas que 

corroboram na participação efetiva da população nos conselhos de saúde, bem como o 

empoderamento desses sujeitos. Além de fortalecer a reflexão crítica acerca desse 

processo de mercantilização da saúde com os profissionais.  

 

 

III - CONCLUSÃO: 



 

                  

 

 

Acerca do exposto, vê-se que o neoliberalismo intensifica-se, nos anos 90, na 

perspectiva do desmonte das políticas e dos direitos sociais, repercutindo em uma 

sociedade desprotegida e no agravamento da questão social. Em contra partida, neste 

mesmo período, é formulada a Constituição Cidadã que possibilita e concede alguns 

direitos, que até então eram negados a população. 

A proposta neoliberal aponta como solução para evitar a precarização do 

sistema público, a supremacia do mercado e do lucro. É comum presenciar notícias, nas 

mídias existentes, relacionadas à saúde pública, ao atendimento. Pode-se perceber como 

uma estratégia neoliberal para ocupar os aparelhos que deveriam ser viabilizados de modo 

público e universal pelo Estado. Hoje, muitas pessoas têm planos de saúde ao nascer, como 

no caso de gestantes quando os bebês nascem, têm direito a usar o plano de saúde sem 

carência, precisa somente fechar o contrato.  

A política econômica, aqui referenciada, transforma as necessidades de saúde 

da população em demandas de serviços lucrativos. Contrário a isso, tem-se o SUS como 

política social de oposição aos processos ideológicos, políticos e econômicos que findam na 

exclusão social. 

Um dos intuitos do Movimento de Reforma Sanitária brasileira era a ruptura com 

o reducionismo do modelo hegemônico vigente fundamentado na característica curativa, 

voltado à atenção individual. Inúmeros avanços são necessários, readaptações precisam ser 

pensadas, mas é por meio do modelo de Política Social Pública de Saúde, direcionado pelo 

SUS constitucional, que se acredita na possibilidade de efetivação dos princípios da 

universalidade, da equidade e da integralidade. 
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