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RESUMO 

 
Em tempos de crise e fortalecimento do mercado nas Políticas Públicas, o governo federal 
resolve “sanar” as deficiências nos Hospitais Universitários Federais (HUs), que vivenciavam 
os tempos mais precários nas áreas de recursos humanos, financiamento e, principalmente, na 
gestão. A criação do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários 
Federais (REHUF) nas instituições de ensino veio para agir como um tapa-buraco, 
principalmente no que diz respeito à inovação da área tecnológica e na adequação da estrutura 
física desses hospitais. No entanto, o que era gritante, como a ineficiência das gestões, o 
REHUF não conseguiu solucionar e, assim, o governo federal resolveu implantar a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), uma empresa pública de direito privado, 
vinculada ao MEC, sob a forma de sociedade anônima. A entrada da Empresa no Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) causou muitas 
discussões e enfrentamentos o que objetivaram avaliar se esta implantação atende mais a ótica 
do mercado, deixando de cumprir com os princípios básicos do SUS e fortalecendo a política 
ultraliberal atual. Para a realização da investigação foram utilizadas pesquisas bibliográficas e 
documentais, complementadas pelo estudo de caso. A teoria empregada no estudo se deu por 
meio de autores que destacam o posicionamento do Estado referente às Políticas Públicas, a 
desresponsabilização do mesmo quanto à administração da coisa pública e sobre a ótica do 
mercado e os novos modelos de gestão. A metodologia utilizada foi por meio de um estudo 
exploratório de abordagem predominantemente qualitativo, pois as análises qualitativas dos 
dados são mais amplas, não rigorosas. Foi possível apreender como resultado desta pesquisa 
que vivemos em tempos obscuros de avanços intermitentes do mercado sob as Políticas 
Públicas, e a Política de Saúde é vista como fonte rentável para tanto. A entrada da EBSERH 
nos HUs pode ser legal, no entanto é um retrocesso na trajetória de implementação da política 
de saúde e penaliza a população demandatária, os trabalhadores.  
 
Palavras-chave: 1 – Política de Saúde. 2 – Estado. 3 – Capitalismo. 4 – Neoliberalismo.  5 – 
EBSERH.  



ABSTRACT 
 

At times of crisis and strengthening of the market in public policy, the federal government 
decide “to fix” the deficiencies of the Federal University Hospitals (HUs), that experienced 
the most precarious times in the human resources areas, in funding and management mainly. 
The creation of the National Restructuring Programme of the Federal University Hospitals 
(REHUF) in the educational institutions came to act like a stopgap, primarily with regard to 
innovation in tech areas and the adequacy of physical structure of these hospitals. However, 
the REHUF could not solve the shocking problems, like inefficiencies of management, thus, 
the Federal Government decided to implant the Brazilian Company of Hospital Services 
(EBSERH), a public company of private law, linked to Ministry of Education (MEC), as a 
business corporation. The entry by this company into Clinical Hospital of the Federal 
University of Triângulo Mineiro (HC-UFTM) caused a lot of discussions and debates that 
objectified to evaluate if this implantation serves more the market optics, leaving to comply 
with the basic principles of the Brazilian Government’s Unified Health System (SUS) and 
strengthening the actual ultra-liberal policy. For the achievement of the investigation, it was 
used literature search and documental, complemented by case study. The theory used in the 
study is based upon authors that stand out the positioning of the State referring to Public 
Policy, the unaccountability of the State regarding the management of public affairs and about 
the market optics and the new management models. The methodology used was by means of 
exploratory study of approach predominantly qualitative, because the qualitative data analysis 
is wider, not rigorous. As result of this research, it was possible to learn we live in dark times 
of intermittent market advances about the Public Policies, and the Health Policy is seen as 
profitable source to this end. The entry of EBSERH in HUs may be legal, but it is a setback in 
the implementation trajectory of the Health Policy and penalizes the claimant population, the 
workers. 
 
Keywords: 1 – Health Policy. 2 – State. 3 – Capitalism. 4 – Neoliberalism. 5 – EBSERH. 



LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1 ______________________________________________________ 58 

QUADRO 2 ______________________________________________________ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
ABEPSS - Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
ABRAHUE - Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino 
ADI - Ação Direta de Inconstitucionalidade 
ADUFRJ-SSIND - Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro- 
Seção Sindical da Cidade do Rio de Janeiro 
AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
AMPASA - Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde 
ANDES- Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 
ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior. 
ASFOC-SN – Sindicato dos Trabalhadores da FIOCRUZ 
CAPs – Caixa de Aposentadorias e Pensões  
CF - Constituição Federal 
CFESS- Conselho Federal em Serviço Social 
CFM – Conselho Federal de Medicina 
CLT - Consolidação das Leis do Trabalho 
CMP – Central de Movimentos Populares 
CNS - Conselho Nacional de Saúde 
CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
CONSU - Conselho Universitário 
CRESS - Conselho Regional em Serviço Social 
CSP-CONLUTAS – Central Sindical e Popular 
DRU – Desvinculação de Receitas da União 
EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
EMI – Exposição dos Motivos Interministerial 
FASUBRA – Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades Brasileiras 
FBH – Federação Brasileira de Hospitais 
FEDPs – Fundações Estatais de Direito Privados 
FENASPS – Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores da Saúde, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social 
FENTAS – Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área da Saúde 
FHC - Fernando Henrique Cardoso 
FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz 
FIP – Fundo de Investimento em Participações 
FMI - Fundo Monetário Internacional 
FMTM - Faculdade de Medicina do Triangulo Mineiro 
FUNEPU- Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba 
HC- Hospital de Clinicas 
HCPA – Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
HFES – HU Cassiano Antônio de Moraes 
HFSM – Hospital Universitário de Santa Maria 
HIV – Vírus da Imunodeficiência Humana 
HUs - Hospitais Universitários 
IAPs – Instituto de Aposentadorias e Pensões 
IFES – Institutos Federais de Ensino Superior 
INPS – Instituto Nacional de Previdência Social 
INSS – Instituto Nacional de Seguro Social 
MARE - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 



MCT – Museu de Ciências e Tecnologia 
MEC - Ministério da Educação 
MP - Medida Provisória 
MP - Ministério Público 
MPOG – Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão 
MS – Ministério da Saúde 
MST - Movimento dos Sem Terra 
MTST – Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
OMS - Organização Mundial da Saúde 
OS – Organização Social 
OSCIPs – Organização da Sociedade Civil de Interesses Públicos 
PCB – Partido Comunista Brasileiro 
PCDOB – Partido Comunista do Brasil 
PDT – Partido Democrático Trabalhista 
PIB - Produto Interno Bruto  

PL – Projeto de Lei 
PSOL – Partido Socialismo e Liberdade. 
PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado 
PT - Partido dos Trabalhadores  
REHUF – Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais 
RJU - Regime Jurídico da União 
SINTE-MED - Sindicato dos Trabalhadores Técnicos - Administrativos em Educação das 
Instituições Federais de Ensino Superior do Município de Uberaba 
STF - Supremo Tribunal Federal 
SUS - Sistema Único de Saúde 
TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 
TCE – Tribunal de Contas do Estado 
TCU – Tribunal de Contas da União 
UBS - Unidade Básica de Saúde 
UERJ - Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
UFTM – Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
UPA - Unidade de Pronto Atendimento 
URS - Unidade Regional de Saúde 
UTI - Unidade de Terapia Intensiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 13 

CAPÍTULO I O ESTADO E SUAS PARTICULARIDADES NA SOCIEDADE CAPITALISTA ... 18 

1.1. Um estudo sobre Estado e Sociedade Civil na Sociedade Capitalista ............................... 18 

1.2. O Estado e alguns Fundamentos da Política social na Europa e no Brasil ........................ 23 

CAPÍTULO II POLÍTICA SOCIAL E SAÚDE: ELEMENTOS PARA O DEBATE ........................ 29 

2.1. A construção da seguridade social brasileira nas particularidades da formação do 
capitalismo no país ............................................................................................................................ 29 

2.2. Políticas de Saúde no Brasil: história, avanços e desafios em tempos de acumulação 
financeira............................................................................................................................................45 

CAPÍTULO III A IMPLANTAÇÃO DA EBSERH E O AVANÇO DA POLÍTICA 
ULTRALIBERAL NO BRASIL: UMA REALIDADE POSTA NO HC-UFTM ................................ 56 

3.1. Crise dos Hospitais Universitários e seus rebatimentos no âmbito da gestão da saúde 
pública 57 

3.2. Entendendo a EBSERH ..................................................................................................... 59 

3.2.1. A implantação da EBSERH: um olhar para o Hospital de Clínicas da UFTM ................. 67 

3.3. Movimentos e posicionamentos: a sociedade contra a EBSERH  Um destaque para a 
Frente Nacional contra a Privatização da Saúde ............................................................................. 71 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................................. 80 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 83 

ANEXO A - Moções Aprovadas na VIII Conferência Municipal de Saúde de Uberaba ..................... 90 

ANEXO B - Propostas para a Conferência Estadual de Saúde, eleitas na VIII Conferência Municipal 
de Saúde de Uberaba ............................................................................................................................. 93 

ANEXO C - Carta ao Governador do Estado de Minas Gerais ............................................................ 95 

ANEXO D - Manifesto em Defesa do Hospital de Clínicas da UFTM ................................................ 98 

ANEXO E -  Nota da Frente Nacional contra a Privatização ............................................................. 101 

 

  

 



13 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho debate sobre o contexto de crise contemporânea da política de 

saúde, o papel do Estado face aos avanços neoliberais e a implantação da Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares - EBSERH. Com a gestão empresarial, questiona-se qual a situação 

da saúde pública no Brasil conquistada em décadas com a implantação do Sistema Único de 

Saúde - SUS em 1990 e com a Política de Saúde ao longo dos 25 anos de sua existência. 

Esses avanços promoveram um grande impacto na realidade brasileira, entretanto, face à 

demanda, o subfinanciamento do sistema público encontra dificuldades em efetivar as 

garantias constitucionais do acesso integral e universal à saúde. Tais circunstâncias são 

decorrentes do processo de desenvolvimento de um país periférico agravado pela agenda 

neoliberal (ou ultraliberal) que vem acontecendo desde a década de 19901. Essa situação 

provocou um grave retrocesso nos direitos e conquistas decorrentes das lutas travadas no 

âmbito da saúde pela classe trabalhadora.  

A crise econômica e política no início dos anos 1990 foi o cenário de onde 
emergiram dois projetos alternativos no campo da política de saúde e que se 
encontra em permanente disputa: um portador da nítida hegemonia, o projeto 
neoliberal e, outro, contra-hegemônico, a reforma sanitária (MENDES, 1999, p. 20). 

 
O atual contexto sociopolítico do Brasil é marcado pela tensão entre o público e o 

privado, a universalização e a focalização, o modelo clínico biomédico e o modelo 

biopsicossocial, e a dicotomia entre ações curativas e preventivas; ou seja, a Política de Saúde 

real está longe do modelo defendido pelo Movimento de Reforma Sanitária.  Houve avanços 

como o acesso de camadas da população que não tinha direito à saúde, a alta complexidade 

como transplantes, tratamento para doenças crônicas como o HIV/AIDS, sistema de 

imunização, vigilância sanitária, entre outros.  Todavia, o acesso universal não se concretizou. 

O SUS foi consolidado como um sistema para quem não tem acesso ao sistema privado.  

Na área da saúde a política neoliberal intensificou a privatização por meio de repasses 

da gestão do SUS para outras modalidades de gestão não estatais, isto é, a transferência de 

serviços de responsabilidade do Estado para a iniciativa privada, a partir de modelos 

privatizantes de gestão, com personalidade jurídica de direito privado como, por exemplo, as 

Organizações Sociais - OSs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs, 

Fundações Estatais de Direito Privado - FEDPs e, no caso dos hospitais universitários, a 

EBSERH. 

                                                           
1 Com penetração progressiva dos interesses privados.  
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A Constituição Federal de 1988 revela a expressão de uma conjuntura política 

marcada por um lado pela abertura política e, por outro, pelo legado da ditadura militar e pela 

força dos empresários. Diante dessa situação, ela traz um avanço significativo no campo dos 

direitos e das políticas públicas, mas por outro lado preserva a possibilidade de investimentos 

da iniciativa privada sob o manto de ações complementares. Nessa conjuntura, a sociedade 

civil é chamada a participar do processo de implementação das políticas de saúde, com forte 

apelo pela solidariedade e voluntarismo diante da desresponsabilização do Estado, 

contrapondo a lógica do controle social democrático conforme preconiza a CF de 1988. 

Na perspectiva da integralidade, os serviços de saúde e as estratégias de proteção, 

promoção e prevenção em saúde se articulam em um complexo sistema de atendimento, que 

visa atender ao usuário de forma integral (um dos objetivos do SUS) e continuada, seja nos 

serviços de atenção primária (Unidades Básicas de Saúde - UBS), seja na atenção secundária 

(Unidade de Pronto Atendimento em Saúde - UPA e Unidade Regional de Saúde - URS) ou 

terciária (hospitais de alta complexidade). 

Entretanto, conforme sinaliza Vasconcelos (2011) a prestação dos serviços de saúde 

por essa rede complexa é mediada pelos interesses mercadológicos, mais em conformidade 

com as necessidades de acumulação de capitais do que das necessidades reais de saúde da 

população. Isto é, 

Propostas como a adoção do Programa Saúde da Família, como estratégia da 
atenção primária, a constituição de consórcios de saúde para ações de atenção 
secundária e terciária vêm sendo, nessa perspectiva, adotadas como modelos de 
equidade na saúde pela “discriminação positiva” dos considerados aqui como 
“menos favorecidos”. No sentido de justificar a comercialização dos serviços de 
saúde para os que podem pagar alguma coisa, a política de saúde oscila entre a 
atenção secundária e terciária privatizada, via consórcios e Organizações Sociais, e 
para os pobres miseráveis o Programa de Saúde da Família (VASCONCELOS, 
2011, p. 82). 

 

Com o apelo da eficiência e melhoria do sistema de saúde, as privatizações acabam 

complexando os serviços e dificultando o acesso à política. E, é neste contexto que se debruça 

o tema deste trabalho, analisando o Estado, por meio da Política de Saúde pública, discutindo 

especificamente a entrada da EBSERH nos Hospitais Universitários e sua inconformidade 

com as lutas pela que corroboraram com a constituição da Saúde como direito de todos e 

dever do Estado.   

A escolha do tema justifica-se pelo interesse da pesquisadora em conhecer mais 

profundamente sobre as medidas neoliberais incorporadas na saúde pública como processo 
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ampliado de contrarreforma do Estado2, que, longe de ser a solução para a consolidação do 

SUS de direito, são causas das contradições do sistema de saúde brasileiro, seja em sua 

gestão, seja no processo de trabalho ou no modelo de atenção, que tem incorrido com a 

flexibilização do projeto sanitarista na tentativa de desmonte do SUS. Sob o discurso da 

ineficiência do Estado na gestão dos recursos, na burocracia dos processos licitatórios e na 

morosidade das ações – típica da orientação neoliberal que se insere no campo das políticas 

sociais a partir da década de 1980, intensificando na década de 1990 –, a Política de Saúde 

brasileira tem aderido a esses modelos privatizantes na gestão dos hospitais universitários. 

A realização deste estudo enseja entender a atual conjuntura e o papel do Estado na 

garantia do acesso ao direito à saúde. Com efeito, o estudo buscou responder o seguinte 

problema: a presença da EBSERH corrobora para a desresponsabilização do Estado em 

relação à garantia da saúde como direito e consequentemente para o enfraquecimento do 

SUS?  

O objetivo primário do trabalho é analisar se a implantação da EBSERH cumpre com 

a finalidade do SUS ou se atende à ótica do mercado e o fortalecimento da política neoliberal. 

Como objetivos secundários: contextualizar o surgimento da Política de Saúde no Estado 

brasileiro e discutir o posicionamento do Estado dentro deste contexto; compreender o projeto 

ultraliberal3 que vem sendo imposto e sua ótica de privatização das Políticas Públicas; e por 

fim entender a proposta da EBSERH e sua influência/divergência com os direitos 

constitucionais. 

Do ponto de vista metodológico, trata-se de um estudo exploratório com abordagem 

predominantemente qualitativa, pois a análise qualitativa dos dados não busca enumerar ou 

medir eventos, o foco da pesquisa é amplo e se diferencia de um plano rigorosamente 

estabelecido como a pesquisa quantitativa. Ou seja, este trabalho visa traduzir os fenômenos 

do mundo social, ocorrendo de maneira contextual como o método qualitativo. Para 

MINAYO (2001, p. 22) 

a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Preocupando-se nas 
ciências sociais com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, 
ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

                                                           
2 Com direcionamento do fundo público para assegurar as condições gerais de produção e reprodução do capital.  
3 Popularmente conhecido como neoliberal, o ultraliberalismo busca a ação mínima do Estado e ação livre do 
mercado. De acordo com Behring (2008, p. 58) no neoliberalismo tem-se a: retirada do Estado como agente 
econômico, dissolução do coletivo e do público em nome da liberdade econômica e do individualismo, corte dos 
benefícios sociais, degradação dos serviços públicos, desregulamentação do mercado de trabalho, desaparição de 
direitos históricos dos trabalhadores; estes são os componentes regressivos das posições neoliberais no campo 
social, que alguns se atrevem a propugnar como traços da pós-modernidade.  
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atitudes, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização das variáveis. 

 
Para tanto, foi tomado como fonte de referência a pesquisa documental-bibliográfica e 

o estudo de caso. O estudo de caso se deu a partir do acompanhamento da implantação da 

EBSERH na Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM - Uberaba-MG) e sobre os 

movimentos contrários as implantações da EBSERH nos HU’s. No seu entendimento este tipo 

de estudo é imprescindível, pela possibilidade de apreender como tudo ocorreu de maneira 

fidedigna. Para GODOY (1995, p. 25) o estudo de caso “se caracteriza por um tipo de 

pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente”.  

Por meio da pesquisa documental analisamos documentos de domínio público do 

governo federal como, por exemplo, as emendas constitucionais, sobretudo envolvendo a 

EBSERH, os acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) e apontamentos do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e Ministério Público (MP). 

A pesquisa bibliográfica se deu da seguinte forma: para discutir Estado trouxemos 

autores vinculados ao pensamento marxiano, da mesma forma ocorreu na discussão sobre 

políticas públicas. Sobre a EBSERH, que é uma questão contemporânea, não poderia ocorrer 

de outra forma senão por meio de notícias veiculadas em sítios eletrônicos, tendo como 

principal a página da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, além de produções 

acadêmicas sobre a temática. A discussão da Lei 12550/ 2011 também se fez necessária para 

compreendermos como a implantação da empresa ocorreu. 

Os capítulos estão assim divididos: o Capítulo I discute o Estado e suas concepções, 

com abordagem do Estado sob a ótica marxiana, que para nós se aproxima da realidade. Neste 

capítulo discutimos também a desresponsabilização do Estado, deslocando a questão social da 

esfera pública para a filantropia, promovendo sua reestruturação na lógica da solidariedade, 

da focalização e seletividade, da refilantropização da pobreza e responsabilidade social, corte 

nos gastos sociais, descentralização e mercantilização dos bens sociais e retrocesso dos 

direitos conquistados. 

No Capitulo II, aprofundamos a discussão sobre as políticas sociais e sua atual 

conjuntura, mormente a política de saúde, em face da desresponsabilização da ausência do 

Estado e o fortalecimento do capital. Serviços que seriam de responsabilidade do Estado vêm 

sendo transferidos para os modelos privatizantes de gestão, especificamente os Hospitais 

Universitários, que vêm sendo geridos pela EBSERH. 
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O III Capítulo traz a discussão da retirada do papel executor e prestador de serviços 

nos Hospitais Universitários - HUs por parte do Estado e a transferência da responsabilidade 

do gerenciamento para a EBSERH. Este capítulo discute a adesão do Hospital de Clínicas - 

HC à EBSERH e suas possíveis implicações no atendimento ao cidadão, contrariando os 

princípios do SUS.  

É necessário dizer que a pesquisa traz traços de uma análise empírica, pois ela se 

atreve a dizer que a EBSERH não tem contribuído na qualidade dos serviços prestados à 

população usuária. Quando dizemos traços de análise empírica isso se dá pelo fato da 

pesquisadora refletir sobre a implantação da EBSERH no HC-UFTM tomando como 

referência sua vivência, os fatos divulgados nos jornais, os relatos das assembleias, e o 

posicionamento da Frente Nacional Contra a Privatização. 
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CAPÍTULO I 
O ESTADO E SUAS PARTICULARIDADES NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

Neste capítulo a proposta é resgatar conceitos que orientam o entendimento sobre o 

Estado. Para isso, é necessário abordarmos concepções teóricas de alguns pensadores que dão 

suporte a esta discussão. Dando início a discussão apresentamos conceitos apresentados por 

autores como Montaño e Duriguetto (2010), entre outros, buscando trazer discussões que 

tenham um ponto de vista teórico marxiano. 

 

1.1. Um estudo sobre Estado e Sociedade Civil na Sociedade Capitalista 

 

Para efeito desse estudo reportamos algumas concepções de Estado e Sociedade Civil, 

inicialmente com Hobbes e sua teoria de existência de dois Estados, o Estado de natureza e o 

Estado (ou Sociedade) Civil. Para ele, no primeiro Estado, os homens vivem em guerra, um 

vê o outro como concorrente, tenta manipular e dominar outrem, o que causa guerras e 

mortes. Neste Estado “só pertence a cada homem aquilo que ele é capaz de conseguir, e 

apenas enquanto for capaz de conservá-los” (Hobbes, 1997, p.110 apud MONTANO, 

DURIGUETTO, 2010, p.24). Já no segundo, o Estado (Sociedade) Civil, os homens vivem a 

partir de regras e normas de um contrato social, que se daria por todos consensualmente. Esse 

contrato criaria regras de convívio social e daria um poder soberano a um ente, que poderia 

ser um homem ou uma assembleia, o qual todos seriam subordinados politicamente. Este ente 

soberano seria o Estado. 

Locke, contratualista como Hobbes, defendia que a sociedade carecia de um poder 

político que ditasse as regras, pois os homens trabalhavam e adquiriam bens (propriedade 

privada) e, por esse motivo, para assegurar o direito à propriedade, os homens instituem o 

Estado. Um Estado que, diferentemente do de Hobbes não é soberano, ou seja, o contrato 

social não é um contrato de submissão, mas um contrato de consentimento a um poder 

executivo que é subordinado ao legislativo. Neste sentido Locke formula os fundamentos do 

que chamamos de Estado Liberal, em que todos os homens são governados, mas somente 

aqueles que detêm propriedade são membros da governança. 



19 
 

O contrato social proposto por Locke e Hobbes só aumentaria a desigualdade e 

dominação política, a dominação dos detentores da propriedade privada, o que para Rousseau 

só majoraria a opressão e alienação. Para ele, a sociedade deveria ser governada com base no 

interesse comum, de todos, e a soberania seria através do povo, o povo criaria e regularia as 

leis, e o soberano seria a vontade geral, portanto, inalienável, indivisível, infalível e absoluta.  

A discussão sobre Estado em Hegel nos apresenta o Estado burguês, sendo, 

historicamente, este pensador o primeiro a apresentar o conceito de Sociedade Civil separado 

do conceito do Estado político. Para Hegel, a Sociedade Civil é “um sistema não só 

econômico, mas também jurídico e administrativo” (MONTAÑO, DURIGUETTO, 2010, p. 

31). Já o Estado é concebido como uma instância universalizadora, uma esfera de interesses 

públicos e universais, onde se busca o ideal de vida ética, tais interesses “que seriam 

construídos a partir das vontades particulares existentes na sociedade civil” (MONTAÑO, 

DURIGUETTO, 2010, p. 32). Neste sentido, o Estado estaria superando e conservando, ao 

mesmo tempo, a Sociedade Civil. 

Marx se apropria das ideias filosóficas do direito de Hegel como ponto de partida de 

discussão sobre Estado e Sociedade Civil, e no materialismo de Feurbach, no entanto, sua 

definição vai além. Para Marx, alguns conceitos como Estado e Sociedade Civil devem ser 

analisados nas condições históricas. As relações humanas são construídas historicamente e 

precisam ser explicadas por meio da história.  

Destarte, na discussão sobre o Estado, Marx (1993) toma como referência a Revolução 

Burguesa4 e como marco a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que, longe de 

propor uma emancipação de todas as classes, propunham uma emancipação política – 

mascarando uma possível igualdade que, no fundo, garantia direitos invioláveis à burguesia e 

instaurava um Estado liberal, onde a mercadoria é a mediação universal das relações sociais, e 

a lógica de acumulação burguesa lança milhares de trabalhadores à extrema pobreza. E, os 

trabalhadores, anteriormente camponeses expulsos de suas terras, detinham somente sua força 

de trabalho como meio de sobrevivência. Neste sentido, o Estado é a instância que vive a 

desfavor da classe trabalhadora, já que não extingue a exploração do trabalho pelo capital, ele 

o regula, o legitima. 

Para esse autor,  

                                                           
4 “A Revolução Burguesa, vê-se, constitui mesmo toda uma época de revolução social – inicia-se com os grupos 
mercantis tornando-se figuras centrais na economia, conformando-se numa nova classe social, o que se processa 
entre os séculos XV e XVII, e prossegue nos séculos XVII e XVIII, quando a nova classe, já constituída, 
constrói a sua hegemonia político-cultural e reúne as condições para o enfrentamento direto com o feudalismo 
derrotando-a nos confrontos maiores de 1689 (Inglaterra) e 1789 (França)” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 75).   
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As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes; isto é, a 
classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força 
espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção 
material dispõe também dos meios de produção espiritual, de modo que a ela estão 
submetidos aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais 
faltam os meios de produção espiritual. As ideias dominantes nada mais são que a 
expressão ideal das relações materiais dominantes, são as relações materiais 
dominantes apreendidas como ideias; portanto, são a expressão das relações que 
fazem de uma classe a classe dominante, são as ideias de sua dominação (MARX, 
1993, p. 72). 

 

O Estado, portanto, não possui autonomia, ele expressa os interesses da classe 

burguesa e é usado pela classe dominante como o regulador dos conflitos para a manutenção 

da exploração. Assim, busca produzir e disseminar ideias que legitimem as ações do Estado 

em prol de seus interesses.  

O Estado é a instância que diz representar o interesse universal, mas representa o de 
uma classe. Ele cumpre a universalidade reproduzindo o interesse da classe 
dominante. Assim, o Estado tem a aparência da universalidade, mas a sua realidade 
efetiva é particular, na medida em que ele garante a organização das condições 
gerais de um sistema geral no qual e pelo qual a burguesia existe como classe 
dominante (MONTAÑO, DURIGUETTO, 2010, p. 37).  

 

Desse modo, a sociedade civil moderna transforma-se em sociedade burguesa, classe 

dominadora, e sua troca social moderna é a relação de troca capital trabalho.  

Lênin constrói a reflexão sobre Estado a partir das afirmações de Marx e Engels em 

sua obra O Estado e a Revolução. Para Lênin, “a função do Estado como aparelho repressivo 

da burguesia é o núcleo central do Estado burguês”. (LÊNIN, 1961, p. 29-30 apud 

MONTAÑO, DURIGUETTO, 2010, p. 42). Para tanto, o exército e a polícia são os 

instrumentos principais do poder do Estado.  

Lênin concorda com Marx e Engels ao afirmarem que o Estado representa os 

interesses de uma determinada classe, e ainda afirma que o modo de defesa se dá pelo poder 

coercitivo institucionalizado. O Estado burguês deve ser demolido e essa destruição deverá 

ser feita pelo proletariado utilizando inclusive do confronto armado, tendo em vista que a 

força armada da burguesia é o Estado.  

O proletariado tem necessidade do poder de Estado, de uma organização 
centralizada da força, de uma organização da violência, tanto para reprimir a 
resistência dos exploradores como para dirigir a grande massa da população [...] na 
instalação da economia socialista (Lênin, 1961, p. 34 apud MONTAÑO, 
DURIGUETTO, 2010, p. 42). 

 



21 
 

Por meio da Revolução do proletariado, Lênin objetiva o fim do aparelho do Estado, 

pois, no seu entendimento, o Estado só existe devido à divergência entre as classes e, com o 

fim dessas classes, consequentemente, não há necessidade da existência do Estado.  

Gramsci (2000) produziu a teoria ampliada do Estado, não desconsiderando a 

concepção de Marx. Todavia, é necessário mencionar que Gramsci tratou da realidade no 

capitalismo monopolista, em uma etapa mais desenvolvida, enquanto Marx retratou acerca do 

capitalismo concorrencial, no século XIX.  

Se em Marx, a fundamentação do Estado encontra-se em modos e processos de 
produção e sua consequente formação econômica e social, em Gramsci temos novas 
abordagens que a esfera social, política e econômicas absorveram com o 
desenvolvimento do sistema capitalista (GRAMSCI, 2000). 

 

Gramsci vê a forte socialização da política, que ocorre por organizações realizadas 

tanto pelos trabalhadores quanto pela burguesia, movimentos de expressão da hegemonia 

política da burguesia, uma complexificação das relações de interesse e de poder que, segundo 

ele, emerge dimensão da vida social, denominada de sociedade civil5. Com essa socialização 

da política, o Estado se expande, adicionando novas funções e inserindo em seu seio as lutas 

de classes; o Estado ampliado de seu contexto e tempo, conservando a função da coerção 

(sociedade política) tal como descoberta por Engels e Marx, também abrange a esfera da 

sociedade civil. (MONTAÑO, DURIGUETTO, 2010, p. 43). 

Diferentemente de Marx, em que sociedade civil refere-se à infraestrutura econômica, 

para Gramsci esta pertence à superestrutura  

que representa o fator ativo e positivo no desenvolvimento histórico, é o complexo 
das relações ideológicas e culturais, a vida espiritual e intelectual, e a expressão 
política dessas relações torna-se o centro da análise, e não a estrutura (CARNOY, 
1990, p.224). 
 

 Gramsci afirma que é necessário discutir a hegemonia ao discutir o Estado. Segundo 

ele, a hegemonia refere-se ao controle que a classe dominante tem sobre a sociedade civil em 

sua liderança política, moral e intelectual. Fazendo alusão à relação entre as classes 

dominadas e dominantes, com o intuito de moldar as necessidades e interesses da classe 

dominada ao impor a visão de mundo de classe dominante, tida como universal.   

O Estado não era somente o aparelho repressivo da burguesia, ele principalmente 
incluía a hegemonia da burguesia na superestrutura. E hegemonia pra Gramsci não 

                                                           
5 A sociedade civil em Gramsci é assim composta por uma rede de organizações (associações, sindicatos, 
partidos, movimentos sociais, organizações profissionais, atividades culturais, meios de comunicação, sistema 
educacional, parlamentos, igreja, etc.) É uma das esferas sociais em que as classes organizam e defendem seus 
interesses, em que se confrontam projetos societários, na qual as classes e suas frações lutam para conservar ou 
conquistar hegemonia. (MONTAÑO, DURIGUETTO, 2010, p. 43) 
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equivale à pura dominação, mas à direção social baseada num certo consenso e 
aceitação dos setores subalternos (MONTAÑO, DURIGUETTO, 2010, p. 45). 

  Assim, para Gramsci, o Estado é o espaço em que a classe dominante impõe, exerce e 

obtém seu poder, através da força e do consentimento. Em definição mais ampla de Estado, 

Gramsci coloca:  

Podemos, para o momento, fixar dois grandes “níveis” superestruturais: o primeiro 
pode ser chamado de “sociedade civil”, isto é, o conjunto dos organismos 
vulgarmente denominados “privados”; e o segundo, de “sociedade política” ou do 
“Estado”. Esses dois níveis correspondem, de um lado, à função de “hegemonia”, 
que o grupo dominante exerce sobre toda a sociedade; e, de outro, à “dominação 
direta” ou comando, que é exercido através do Estado e do governo “jurídico” 
(GRAMSCI apud CARNOY, 1988).  

 Sociedade política para Gramsci refere-se à concepção de Estado como ditadura de 

classe, denominado como o conjunto de aparelhos por meio do qual a classe dominante exerce 

e assegura seu domínio da violência sobre a sociedade, tal fato ocorre através dos aparelhos 

coercitivos do Estado (sistema jurídico, exército, polícia). 

O aparelho de coerção estatal assegura “legalmente” a disciplina dos grupos que não 
consentem nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a 
sociedade, na previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais 
fracassa o consenso espontâneo (GRAMSCI, 1979, p. 11). 

 Já no âmbito da Sociedade Civil, onde as classes buscam executar sua hegemonia, 

criar alianças para seus interesses e projetos, por meio do consenso e da direção, destacando-

se os meios de comunicação, as igrejas, o sistema escolar, as empresas, os partidos políticos, 

os sindicatos, as diversas organizações sociais, entre outras; designados por Gramsci como 

aparelhos privados de hegemonia (COUTINHO, 1996).  

 Portanto, para Gramsci, o Estado é a própria sociedade organizada de maneira 

soberana. A sociedade é tida como uma organização integrada de instituições complexas 

privadas e públicas articuladas entre si, cujo papel histórico se diversifica diante as relações 

de grupos específicos e poderes que se organizam em busca da hegemonia de seus interesses. 

Na concepção ampliada de Estado, a Sociedade Civil juntamente com a sociedade política 

rompe com a ideia do Estado de Marx, identificado como comitê executivo da burguesia. 

Ressalta-se neste contexto a questão da hegemonia do aparelho estatal em que quem a detém 

deve estar atento com a questão da legitimidade do governo, pois em sua concepção nenhum 

poder se mantém somente na sociedade política, mas também na sociedade civil. Desta forma, 

acumulação e legitimação do capital não são incumbências que advém de uma natureza 

instrumental do Estado para preservar a ordem, mas sim consequência do embate entre as 

forças. (SILVA, 2010, p. 10) 
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 No estudo sobre as diversas concepções de Estado, é visível que essas concepções 

acompanharam as mudanças da sociedade. Todavia, é certo afirmar que o processo de 

amadurecimento do Estado contemporâneo e de suas concepções está intimamente ligado ao 

processo de desenvolvimento do capitalismo. O papel inicial do Estado, somente de socorrer o 

mercado, na atualidade, se intensifica e o faz atuar também como um gestor de crises, não 

possuindo interesse nenhum em eliminá-las. 

 

1.2.  O Estado e alguns Fundamentos da Política social na Europa e no Brasil 

 

 A partir de uma abordagem crítica, entende-se que os direitos sociais, entre os quais se 

inclui o direito à saúde, foram historicamente conquistados pelos trabalhadores conforme as 

especificidades da formação social de cada país e com nuances e determinações diferentes em 

países de capitalismo central e periférico.  

As políticas sociais surgem especificamente nos países de capitalismo central, num 

período de profundas transformações societárias, nos quais destacamos: a transição do 

capitalismo concorrencial ao monopolista; o reconhecimento da questão social enquanto 

demanda política, num cenário de ascensão dos movimentos e lutas dos trabalhadores em 

decorrência de sua consciência e organização enquanto classe social antagônica à classe 

burguesa6. 

Conforme Behring (2006) sinaliza, na Europa, a construção dos sistemas de proteção 

social foi perpassada pelas abordagens liberal, social-democrata e neoliberal, as quais se 

constituíram articuladas aos estágios do capitalismo, sempre na perspectiva de atender as 

necessidades de manutenção do status quo em resposta as contradições entre capital e 

trabalho. 

Estas três abordagens, em síntese, identificam o modo de ser do Estado frente às 

demandas das classes sociais no contexto da luta de classes e das contradições produzidas e 

reproduzidas pelo capital. A política social, bem como a política econômica, se faz, nesse 

sentido, uma importante mediação do Estado burguês na perspectiva da manutenção das 

relações de dominação entre burguesia e classe trabalhadora. 

                                                           

6A inserção da classe trabalhadora na cena pública da sociedade, no marco da era dos monopólios, é fundamental 
para o surgimento das primeiras formas de intervenção sistemática do Estado na questão social via políticas 
sociais. 



24 
 

Conforme Netto (2009), na era dos monopólios, acirram-se as contradições do sistema 

capitalista e, por conseguinte, as condições de miserabilidade da classe trabalhadora. Nesse 

quadro, o Estado enquanto comitê gestor dos interesses da burguesia assume várias funções 

políticas e econômicas, passando a intervir na questão social, por meio de políticas sociais e 

econômicas que atendem às necessidades básicas (mínimas) de vida dos trabalhadores, no 

sentido da reprodução da força de trabalho enquanto elemento necessário para a produção de 

mercadorias e mais-valia7. 

Nos estágios anteriores do modo de produção, a intervenção do Estado era pontual, 

principalmente através das formas coercitivas que garantiam a manutenção da propriedade 

privada quando esta se via ameaçada. Por sua vez, na era dos monopólios, o Estado passa a 

intervir de modo sistemático e continuado nas expressões da questão social, por meio 

Da política social, o Estado burguês no capitalismo monopolista procura administrar 
as expressões da questão social de forma a atender as demandas da ordem 
monopólica conformando, pela adesão que recebe de categorias e setores cujas 
demandas incorpora, sistemas de consenso variáveis, mas operante (NETTO, 2009, 
p. 25). 

 
 O Estado dos monopólios atua na regulação dos processos macroeconômicos e sociais, 

de modo a auxiliar as empresas capitalistas em dificuldades através da socialização das perdas 

em momentos de crise, além da oferta de bens e serviços como transporte e infraestrutura, o 

que otimiza a produção, a circulação e a troca de mercadorias.  

Neste contexto, o Estado retira  

Parte crescente do produto social por meio de impostos diretos e indiretos que 
incidem primordialmente sobre os assalariados, intervém ostensivamente no 
processo econômico financiando a aquisição dos meios materiais de produção pelos 
grandes grupos industriais (BEHRING, 2006, p.33). 
 

A incorporação do Estado liberal pelo cumprimento desses direitos institui no seio das 

sociedades burguesas europeias o Estado Democrático de Direito, resultante das Revoluções 

Inglesa e Francesa, e sustentado pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão pela 

Assembleia Nacional Constituinte Francesa de 1789. De acordo com Teixeira (1996) esses 

                                                           
7 Para Marx, a mais-valia é a forma de exploração característica do capitalismo. Consiste na diferença entre o 
valor do produto e o valor do capital despendido no processo de produção. Há duas espécies de capital 
envolvidas na produção: o capital constante e o variável. O primeiro, consiste no valor dos meios de produção 
consumidos e é transferido integralmente para o produto; o segundo, utilizado na compra da força de trabalho 
necessária à produção, apresenta um aumento quantitativo – uma variação – do início para o fim do processo 
produtivo. É esse valor acrescido que é apropriado pelo capitalista. A chave do conceito de mais-valia está na 
dinâmica do capital variável. Para Marx, é apenas o trabalho que produz valor. No capitalismo, os trabalhadores 
não são proprietários dos meios de produção. A única forma de que dispõem para trabalhar, ou seja, para criar 
valor, é empregar-se a serviço de um capitalista. Impossibilitados de vender o produto de seu trabalho, são 
obrigados a vender a sua capacidade de trabalhar e criar valor – em outras palavras, a sua força de trabalho 
(LOYOLA, 2009, p. 132).   
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acontecimentos históricos varreram da memória social, especificamente das sociedades 

europeias, as práticas do feudalismo, do coronelismo e do escravismo. Nessas condições o 

capitalismo encontra as possibilidades históricas para se universalizar enquanto forma de 

organização da vida social. 

Nesse quadro, a pobreza (gerada por esse Estado mínimo) e as condições objetivas e 

subjetivas dela resultantes estavam à mercê de ações de caráter filantrópico e caritativo, longe 

da perspectiva do direito. Ao passo que se ampliava a riqueza socialmente produzida e 

monopolizada pela classe burguesa, se ampliava a pauperização das condições de vida do 

proletariado, bem como a necessidade sistêmica de um conjunto de proteção social aos 

trabalhadores explorados. 

Além desses desdobramentos ligados à crise da Bolsa de Valores de Nova York em 

1929, à ascensão dos trabalhadores ao poder pela Revolução Russa em 1917, culminou em 

uma série de fatores sociais, políticos, econômicos e ideológicos que colocaram em 

questionamento as determinações da sociedade burguesa e sua hegemonia. Estes 

desdobramentos sociais mostraram que a perspectiva liberal para o Estado na defesa de que o 

mercado se autorregula, estava equivocada. 

Nesse momento da história do capitalismo na Europa, de acordo com Teixeira (1996, 

p. 206) 

O Estado é obrigado a abandonar sua posição de "vigia da economia" para se tomar 
instrumento de salvação do sistema, com suas políticas de apoio direto ao processo 
de acumulação de capital e com suas políticas sociais compensatórias de ajuda para 
os excluídos do mercado. 

 

Essa instituição emerge como necessidade de intervir diretamente nas desigualdades 

sociais perpetradas no processo de expansão capitalista, atendendo as reivindicações da classe 

trabalhadora, mas também como uma necessidade sistêmica para a conservação da ordem 

estabelecida, no processo de produção e reprodução do capitalismo. 

Para tanto, o Estado configura-se numa característica social democrata, na qual por 

meio de políticas sociais e econômicas deve oferecer bens e serviços públicos como educação, 

saúde e pleno emprego para a população na garantia do seu bem-estar social. Além disso, o 

Estado possui um forte papel na economia de regular os processos macroeconômicos na 

direção da instabilidade e do pleno desenvolvimento. 

Nas palavras de Teixeira (1996), 

Para garantir o cumprimento dos acordos, era imprescindível a presença mediadora 
do Estado, cuja legitimação era assegurada, por um lado, mediante uma política de 
subsídios à acumulação de capital e, por outro, através de uma política de bem-estar 
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social, fundada em medidas compensatórias: seguro-desemprego, transporte 
subsidiado, educação e saúde gratuitas, entre outras coisas. 
 

Entretanto, ao incorporar algumas demandas da classe trabalhadora, o Estado atua na 

manutenção da ordem burguesa, ou seja, fornece os meios necessários para que capital e 

trabalho se reproduzam através da espoliação da sociabilidade em duas classes. 

“Atende” tanto os interesses da classe trabalhadora que, desprovidas de condições 

básicas de vida, se vê dependente de um Estado provedor de bens e serviços; quanto os 

interesses da classe hegemônica, de criar condições objetivas e subjetivas para que o capital se 

produza e reproduza de forma ampliada. 

É o surgimento do Direito Social, no qual as ações de cunho socioassistencial tendem 

a romper com o viés filantrópico, assumindo status de direito social e dever do Estado. Os 

sistemas de proteção social emergem nesse contexto como um conjunto de ações gestadas e 

operacionalizadas pela máquina estatal, valendo-se os fundamentos da igualdade e da 

universalidade como central nas ações para o direito à saúde, à educação, à previdência social, 

ao trabalho, entre outros, prestados pelo Estado, via políticas econômicas e sociais. 

Nessa perspectiva, o conceito de cidadania está vinculado à garantia dos direitos civis, 

políticos e sociais, no ordenamento da democracia representativa, no qual a mediação do 

Estado é central para a emancipação política dos sujeitos. Para 

Marshall, o conceito de cidadania, em sua fase madura, comporta: as liberdades 
individuais, expressas pelos direitos civis – direito de ir e vir, de imprensa, de fé, de 
propriedade -, institucionalizados pelos tribunais de justiça; os direitos políticos – de 
votar e ser votado, diga-se participar do poder político – por meio do parlamento e 
do governo; e os direitos sociais, caracterizados como o acesso a um mínimo de bem 
estar econômico e de segurança, com vistas a levar a vida de um ser civilizado 
(BEHRING, 2006, p. 22). 
 

Apesar de ter significado em avanços para a classe trabalhadora, o Estado democrático 

de direito, pautado na cidadania e da democracia defendida por Marshall, nos moldes do 

Welfare State, não rompe com a estrutura do capital, mas é um processo endógeno a ele. 

A proposta de Marshall de Estado democrático de direitos na perspectiva da social 

democracia, não considerou as contradições entre a democracia e o capitalismo, ou melhor, 

entre a emancipação política e a luta de classes. A democracia representativa “é tensionada na 

dinâmica das relações das classes sociais: o alargamento do patamar dos direitos defronta-se 

inevitavelmente com os limites impostos pela lógica da acumulação” (IAMAMOTO, p. 25). 

A crise do Estado interventor na Europa, desencadeada durante a década de 1970, 

engendrou uma série de transformações societárias em proporções globais, que tiveram 

impactos na constituição dos sistemas de proteção social nos países de capitalismo periférico. 
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É importante sinalizarmos que na realidade sócio-histórica brasileira, a implementação 

das políticas sociais e a construção da seguridade social deu-se atrelada às particularidades da 

formação social do capitalismo tardio e periférico, diferentemente dos países de capitalismo 

central. Nas palavras de Pereira  

diferente, pois, das políticas sociais dos países capitalistas avançados, que nasceram 
livres da dependência econômica e do domínio colonialista, o sistema de bem-estar 
brasileiro sempre expressou as limitações decorrentes dessas injunções (PEREIRA 
2002, p. 125). 
 

Além disso, é importante dizer que, na realidade brasileira, quando as “políticas 

sociais universais”8 presente na Carta Magna de 1988, resultado de intensa mobilização das 

classes populares, o governo brasileiro aposta numa proposta neoliberal para as políticas 

sociais e econômicas. No próximo capitulo trataremos especificamente sobre o processo 

histórico da constituição da seguridade social brasileira, focando na política de saúde. 

No Brasil, a intervenção estatal iniciou-se num processo de desenvolvimento da 

indústria no país, processo este que se deu de forma tardia, se comparado aos países de 

capitalismo central. Vale observar que desde a década de 1930 ao atual estágio de acumulação 

capitalista, as políticas sociais, longe de romperem com a sociabilidade burguesa, têm se 

consolidado como uma forte estratégia das classes dominantes na manutenção das condições 

que produzem e reproduzem seus interesses de classe. 

Partindo do princípio de que enfrentar a questão social é enfrentar diretamente o 

capitalismo, sabemos que as políticas sociais não são suficientes para a superação das 

disparidades sociais que sustentam o atual modo de produção. A possibilidade de uma 

sociedade de fato emancipada, que caminhe no sentido da satisfação dos interesses da 

coletividade, perpassa necessariamente pela divisão da riqueza socialmente produzida, pela 

supressão das diversas formas de opressão que estruturam e reproduzem a sociedade 

capitalista: a propriedade privada e o trabalho assalariado. 

Apesar disso, a política social é uma necessidade imediata da classe trabalhadora. 

Basta pensarmos como seria possível nas atuais condições impostas pelo capital à classe 

trabalhadora, uma sociedade sem serviços públicos básicos como a saúde, assistência social, 

previdência social, educação, saneamento básico? 

Desse modo, ainda que a política social reproduza em última instância os interesses de 

manutenção do capitalismo, ela se torna uma demanda imediata das classes que vivem do 

trabalho. Não trata-se de limitar a uma luta endógena ao capitalismo, presa na política social e 
                                                           
8 O uso de aspas para referenciar “políticas sociais universais”, ocorre pois a universalidade é uma intenção 
legítima e legal que nem sempre se concretiza. 
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na aposta da capacidade “humanizadora” do capital, mas sim de reconhecer as demandas de 

vida das classes subalternizadas no atual momento histórico-social. 
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CAPÍTULO II 
POLÍTICA SOCIAL E SAÚDE: ELEMENTOS PARA O DEBATE 

 
Este capítulo trata do processo de construção da política de saúde brasileira, a partir 

das particularidades da política social e da formação do capitalismo no país.  

 

2.1. A construção da seguridade social brasileira nas particularidades da formação do 
capitalismo no país 

 

Para compreender o processo de construção da seguridade social brasileira e as 

particularidades da política de saúde é necessário resgatar os elementos fundantes da 

sociedade brasileira pela apreensão dos aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos 

presentes nesse processo. 

Concorda-se com Santos (2012, p. 433) que para apresentar as particularidades da 

questão social no Brasil é necessário:  

ultrapassar o nível universal do debate, referido ao modo de produção e suas 
categorias centrais (capital e trabalho), e apanhar as mediações próprias da formação 
social. Ou seja, para explicar a “questão social” no Brasil, não basta identificar as 
categorias centrais ao modo de produção capitalista — a relação antagônica entre 
capital e trabalho, por exemplo — que compõem o nível da universalidade. Há que 
acrescentar a esse nível a singularidade dos componentes da sociedade enquanto 
formação social concreta, para que se tenham condições de dimensionar suas 
particularidades enquanto mediações centrais das expressões da “questão social”. 
 

Nesse sentido, é mister considerar as particularidades da formação social do Brasil e 

suas relações com a construção da política de saúde no país.9 Caio Prado Júnior, em seu livro 

“Formação do Brasil contemporâneo”, apresenta os distintos sentidos de colonização pelo 

qual passou a América, as colônias de povoamento e as de exploração. Analisando a realidade 

brasileira, que aqui nos interessa, Prado Júnior (1981, p. 30) afirma que: 

Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos 
para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; 
depois, algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isto. É 
com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a 
considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a 
sociedade e a economia brasileira. 
 

                                                           
9 Josiane Santos (2012) discute a partir da matriz teórico-metodológica marxiana a particularidade da formação 
social do país e o modo particular da questão social se expressar no Brasil. Nosso objetivo é demonstrar que as 
políticas sociais brasileiras se constituíram na particularidade da formação sócio-histórica do capitalismo no país, 
imbricadas no modo particular das expressões da questão social no Brasil. A conquista das políticas de 
seguridade social e sua implementação no país, foi (e ainda tem sido) atravessado por relações contraditórias, 
travadas por forças progressistas e conservadoras nas relações entre Estado x sociedade e capital x trabalho. 
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É fundamental compreender que desde os primeiros anos de colonização das terras 

brasileiras e, portanto, da formação social, política e econômica do nosso país, não havia 

preocupação por parte dos portugueses em firmar no Brasil uma sociedade emancipada, e 

tampouco de pensar em um projeto de nação que impulsionasse autonomia às terras 

descobertas. 

O processo de colonização do Brasil, conforme destaca Reis (2007), coincide e 

desenvolveu-se na transição do feudalismo para o capitalismo na Europa. De uma forma ou 

outra, no Brasil, a sociedade que se constituía carregava traços de um feudalismo associado às 

características de um escravismo moderno e relações mercantis. 

No início da colonização predominará no Brasil um modo de produção escravista. 
Este será absoluto até o século XVII. A partir daí será apenas dominante. Trata-se de 
um escravismo específico, moderno e não clássico. Aqui, ele não foi o resultado da 
deterioração da comunidade primitiva indígena; não teve origem interna, mas 
externa. Surgiu da expansão colonial pré-capitalista, vigorando nas áreas coloniais, 
coexistindo com o feudalismo. […] A produção e a exportação de produtos 
primários seriam impossíveis sem o tráfico negreiro (REIS, 2007, p.157). 

 
Destarte, é na relação entre o moderno e o arcaico, entre a modernização capitalista e a 

conservação dos resquícios de uma sociedade fundada no escravismo moderno e nas relações 

coronelistas que se expressa a questão social nas particularidades da formação social do país. 

“Trata-se da substituição de um modelo agrário-exportador por um outro que passa a ter na 

indústria o centro do processo de acumulação” (TEIXEIRA, 1996, p. 225). 

Ainda de acordo com Teixeira (1996, p. 226), 
 

O predomínio de relações de trabalho herdadas do modelo agrário exportador ia de 
encontro com as novas relações de compra e venda da força de trabalho, assim como 
também com as novas técnicas de produção. Além disso o país padecia de um setor 
financeiro capaz de financiar o processo de acumulação industrial e, uma ausência 
de um setor produtor de bens de capital (máquinas, equipamentos, instalações) e de 
insumos básicos. 
 

Essa transição foi (e ainda tem sido) um processo permeado de contradições, que se 

materializaram historicamente em avanços e retrocessos para os trabalhadores brasileiros. 

Para Carvalho (2008), o vasto período de escravidão, bem como a perpetuação e 

reprodução de relações paternalistas e coronelistas foram um agravante negativo para a 

efetivação da cidadania no Brasil e para a cultura política do país, a qual se efetivou 

historicamente sem a participação das camadas populares na luta por direitos civis, políticos e 

sociais. 

Especialmente por tudo isso, as políticas sociais são quase sempre vítimas da ação 
ou da omissão dos governos latino-americanos, despreocupados com os interesses 
da grande maioria dos habitantes e muito preocupados com os interesses dos grandes 
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grupos econômicos e financeiros da América Latina ou de fora dela (VIEIRA, 2007, 
p. 78). 
  

É nessa relação de dependência da satisfação dos interesses capitalistas estrangeiros 

que a burguesia nacional se consolida e forceja as condições para a produção e reprodução do 

capital no país, ancorados na propositura de políticas sociais e econômicas sustentadas pelos 

interesses globais do capital em detrimento das demandas do desenvolvimento social do país. 

A questão social no Brasil manifesta-se no conjunto dessas particularidades. Nas 

primeiras décadas do século XIX, enquanto nos países capitalistas centrais, especificamente 

na Inglaterra, a classe burguesa era majoritariamente composta pelos grandes industriais, num 

cenário de revolução industrial, desenvolvimento das forças produtivas e do trabalho fordista; 

no Brasil, os grandes proprietários de terra, os latifundiários, eram os detentores do poder 

econômico e consequentemente do poder político. 

A emergente burguesia industrial não tinha possibilidades de assumir e resolver as 

demandas requeridas pelo padrão de acumulação capitalista que emergia. Ela não dispunha de 

dinheiro suficiente para aplicar nos processos de modernização da produção, não estava 

disposta a abrir mão de seu capital-dinheiro para recuperá-lo somente depois de muitos anos 

(TEIXEIRA, 1996, p. 245).  

O Estado oferece as condições para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil por 

meio da regulação do mercado de trabalho urbano e do financiamento do processo de 

acumulação industrial no país, fornecendo as condições estruturais para esse processo. 

Para isto, o Estado se valeu de dois caminhos: primeiro incentivou as exportações 
para gerar as divisas necessárias, com as quais seriam comprados, no exterior, os 
insumos para as mercadorias que seriam produzidas internamente; e segundo 
investiu diretamente na produção de máquinas, equipamentos e instalações, energia 
etc. De sorte que, assim sendo, ao mesmo tempo em que o Estado incentivava as 
exportações, diversas empresas estatais eram criadas para produzir os insumos 
básicos requeridos pela economia, tais como energia, telecomunicações, siderurgia e 
assim por diante (TEIXEIRA, 1996, p. 250). 
 

No Brasil, na década de 1930, surge o Estado interventor, não ao caso, mesmo período 

que surgem nos países de capitalismo central os sistemas de proteção social. Destaca-se nesta 

época também o surgimento da luta apoiada por imigrantes europeus, que trouxeram na 

bagagem experiência de movimentos operário e europeu, em especial o comunismo e o 

anarquismo na luta pelos direitos sociais. Por outro lado,  

diferente, pois, das políticas sociais dos países capitalistas avançados, que nasceram 
livres da dependência econômica e do domínio colonialista, o sistema de bem-estar 
brasileiro sempre expressou as limitações decorrentes dessas injunções (PEREIRA, 
2002, p.125). 
 



32 
 

Os direitos políticos, civis e sociais foram aos poucos sendo concedidos à população 

brasileira. Concedidos devido ao caráter assistencialista que marcou o processo de instituição 

dos direitos civis, políticos e sociais no Brasil com ausência de mobilização da sociedade 

civil, ou, nas palavras de Santos (2012), num “processo de revolução passiva” com exceção 

para o protagonismo da sociedade civil organizada na ampliação dos direitos sociais no Brasil 

no processo de reabertura política, como se vê a seguir. 

Carvalho (2008) salienta que os direitos no Brasil foram concedidos numa perspectiva 

assistencialista, enquanto aparato para a reprodução do capital e complexo constituinte de 

sociabilidade que resultam de necessidades sociais historicamente evidenciadas. Assim, as 

repostas do Estado à questão social passam a ser pensadas num cenário de crescente 

industrialização, na primeira metade do século XX. Assim, “a conquista de alguns direitos 

sociais pelas classes trabalhadoras foi mediada pela interferência estatal, no seu papel de 

manutenção da ordem social capitalista e de mediação das relações entre as classes sociais” 

(BRAVO, 2009, p. 89). 

Diante dessa conjuntura de expansão do capitalismo monopolista no Brasil que 

surgem as primeiras formas de intervenção social nas contradições da questão social, 

destacando-se, assim, a emergência do Serviço Social Brasileiro. É neste momento que 

surgem as primeiras intervenções sociais no cerne da sociedade capitalista, sendo importante 

mencionar que tais intervenções, eram realizadas em ações conjuntas entre o Estado e a Igreja 

e se davam de forma imediatista, focalizadas e assistencialistas.  

O Serviço Social no Brasil nasce e se desenvolve nos marcos do pensamento 
conservador, como um estilo de pensar e agir na sociedade capitalista, no bojo de 
um movimento reformista conservador. Articula elementos cognitivos e valorativos 
diversos em um arranjo teórico-doutrinário particular, presidido pela doutrina social 
da Igreja e os desdobramentos do neotomismo, pelo moderno conservadorismo 
europeu e a sociologia funcionalista, especialmente em suas versões mais 
empiricistas norte-americanas. (IAMAMOTO, 2012, p. 223) 
 

 Assim, o Serviço Social brasileiro em suas primeiras décadas é formado por ações 

conservadoras para a manutenção da ordem social. As ações profissionais não tinham 

compreensão da realidade em sua totalidade, reproduzindo assim, as condições de exploração 

do trabalho na concepção do desajuste social, condições estas de interesse da burguesia, em 

defesa do capital. 

É importante mencionar que esse foi um momento de intensas transformações 

políticas e econômicas de ordem estrutural que se desenrolaram internacionalmente. Essas 

determinações universais, particularizadas na realidade da formação social e política 
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brasileira, produziram a experiência nacional no tocante das políticas sociais que Pereira 

(2008, p. 125) denominou de “sistema de bem-estar periférico”. 

Isso deu ensejo a prevalência de um padrão nacional de proteção social com as 
seguintes características: ingerência imperativa do poder executivo, seletividade dos 
gastos sociais e da oferta de benefícios e serviços públicos, heterogeneidade e 
superposição das ações, desarticulação institucional, intermitência da provisão, 
restrição e incerteza financeira (PEREIRA, 2008, p. 126). 
 

Essa mesma autora ainda destaca que a experiência brasileira, no tocante às políticas 

sociais, afigurou-se como um misto de combinação de elementos entre os quais: 

intervenções públicas tópicas e seletivas - próprias dos modelos liberais - adoção de 
medidas autoritárias e desmobilizadoras dos conflitos - típicas dos modelos 
conservadores - e, ainda, estabelecimento de esquemas universais e não 
contributivos de distribuição de benefícios e serviços (PEREIRA, 2008, p. 127). 
 

Pereira (2008) ainda subdivide a política social brasileira em cinco momentos: o 

primeiro período que antecede os anos 1930 denominado de laissefariano; o segundo datado 

de 1930 a 1964 com características eminentemente populistas; o terceiro marcado pela 

ditadura militar de 1964 a 1985; o período de transição para democracia liberal que englobou 

os cinco anos posteriores à ditadura e por fim o desenrolar dos anos 1990 com a hegemonia da 

propositura neoliberal. 

Anterior à década de 1930, denominado período laissefariano, o sistema político 

brasileiro era caracterizado pela inexistência de planejamento social e por uma economia 

agroexportadora. Neste período, o Estado era ausente no que se refere à regulação da área 

social, sendo essa regulação responsabilidade do mercado, de iniciativa privada não mercantil 

e da polícia. O mercado respondia as demandas individuais, a iniciativa privada não mercantil 

era responsável em atender e dar respostas aos clamores da pobreza, e a polícia um órgão 

repressor, com poderio perante a questão social, ou seja, a questão social não era tratada como 

uma questão de política, mas sim de polícia. Neste período, 

a ação do Estado perante as necessidades sociais básicas limitava-se, a reparações 
tópicas e emergenciais de problemas prementes ou a respostas morosas e 
fragmentadas a reinvindicações sociais dos trabalhadores e de setores populacionais 
empobrecidos dos grandes centros urbanos. (PEREIRA, P. A. P, 2008, p.128) 
 

 Destaca-se naquela conjuntura maior ênfase no âmbito das políticas sociais para o 

trabalho e a previdência social, sendo em 1923 criados os Departamentos Nacionais do 

Trabalho e da Saúde, do Código Sanitário, da Lei Elói Chaves, estes ainda, porém, se davam 

de forma limitada e precarizada. 

De 1930 a 1964, a política social brasileira é eminentemente populista e 

desenvolvimentista, sendo caracterizado do ponto de vista econômico pela transição da 
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economia agroexportadora para industrial, tal fato não se deu no mesmo impulso no âmbito 

social. 

Destaca-se neste contexto, a promulgação da Constituição de 1934, que criou leis 

sobre a saúde, educação, trabalho e cultura. Houve a criação do Tribunal do Trabalho e da 

legislação trabalhista, que discorria acerca do salário mínimo, da jornada de trabalho de 8 

horas diárias, carteira de trabalho, incluindo repouso semanal, férias remuneradas, 

indenização por dispensa por justa causa e, ainda, o direito à livre associação sindical.  

  A criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, da Previdência Social, 

além do Ministério da Educação e Saúde, trouxe ganhos significativos à população, do ponto 

de vista da garantia dos direitos sociais, ainda que segmentados aos trabalhadores urbanos 

numa perspectiva de forçar o êxodo rural na direção da garantia para a acumulação do capital 

no país. 

A partir dessas condições, tem início:  

a constituição da base de trabalho assalariado necessária para a estruturação do 
movimento sindical [...] é a partir do momento que ganha expressão o processo de 
industrialização é que vai se formando um mercado de trabalho urbano-industrial 
que abre perspectivas para a estruturação de um movimento sindical em nível 
nacional. A industrialização ao avançar vai delineando um mercado nacional de 
bens, serviços e trabalho com uma dinâmica cada vez mais determinada pela 
indústria de transformação, bem como por uma crescente concentração das 
atividades no meio urbano (Dedecca e Baltar apud SANTOS, 2012, p. 435).  
 

A concepção de cidadania, no cumprimento dos direitos sociais neste período da 

história brasileira se restringia aos trabalhadores urbanos que, por meio de contribuição aos 

fundos previdenciários, eram assegurados pelo minimalismo da proteção social brasileira. 

Pode-se perceber através disso que o trabalho, suas condições e relações possuem centralidade 

na constituição da política social brasileira. 

Esse foi o padrão de cidadania que Santos (1987) designou por meio do já clássico 
conceito de “cidadania regulada”. Sua existência explicita a ausência de regulação 
do trabalho no meio rural, que contrasta, de modo flagrante, com a importância 
econômica e o volume dessa força de trabalho no país até os anos 1950. Quanto a 
isso não se deve esquecer, de um lado, o caráter primário exportador da economia 
brasileira e, de outro, o poder político dos latifundiários, fatores que explicam, de 
modo conjugado, o retardo das medidas de regulação do trabalho no campo 
(SANTOS, 2012, p. 436). 
 

 
  O período ditatorial segundo Pereira (2002, p. 134), “compreende vários subperíodos 

e governos, apesar de sua identificação comum com o autoritarismo e com o regime de 

exceção que, por vinte anos, vigorou no país”, deixando marcas pela repressão política e civil, 

concentração econômica e o consequente aumento da desigualdade social e da pobreza. As 

intervenções do Estado, nesse contexto, visavam romper com o 
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populismo/desenvolvimentismo, instaurando um regime ditatorial autocrático-burguês, no 

qual os direitos civis e políticos foram cerceados. Sendo reintroduzidas “formas autoritárias 

de controle político, ao mesmo tempo em que proliferaram as políticas sociais como respostas 

estratégicas aos descontentamentos da sociedade civil” (PEREIRA, 2002, p. 143).  

Para Bravo (2007, p. 41) 

Em face da questão social no período de 1964 a 1974, o Estado utilizou-se para sua 
intervenção o binômio repressão-assistência, sendo a política assistencial ampliada, 
burocratizada e modernizada pela máquina estatal, com finalidade de aumentar o 
poder de regulação sobre a sociedade, suavizar as tensões sociais e conseguir 
legitimidade para o regime, como também servir de mecanismo de acumulação do 
capital. 

 
 Apesar das diferenças nos padrões das políticas sociais no Brasil e na Europa, tanto 

aqui como naqueles países, o Estado interventor entra em crise pelas mesmas razões: erosão 

de suas bases de legitimidade e crise fiscal.  

De acordo com Teixeira (1996, p. 206), o Estado Social na Europa, vivia os seus “anos 

gloriosos” desde a Segunda Grande Guerra até meados da década de setenta.  

A partir daí, engendrou-se uma série de transformações societárias de ordem estrutural 

no capitalismo dos países centrais com rebatimentos direitos na organização da vida social em 

seu modo global de se produzir e reproduzir também nos países de capitalismo periférico. 

Essas transformações acontecem num processo de redimensionamento das ações do Estado 

nas suas relações políticas e econômicas com a sociedade civil, num contexto de resseção 

econômica e de reestruturação da produção. 

De acordo com os teóricos da economia política da social-democracia, assiste-se, a 
partir de então, a uma erosão crescente do compromisso entre capital e trabalho, da 
chamada "relação salarial fordista". Lutas operárias contestando a organização do 
trabalho, reivindicações de salários reais acima dos ganhos de produtividade, a crise 
fiscal do Estado, instabilidade financeira, inflação etc., tudo isso cortou o círculo 
virtuoso de crescimento e de desenvolvimento social, jogando a economia em uma 
crise estrutural, que se arrasta até os dias de hoje (TEIXEIRA, 1996, p. 220). 

 
 Essa crise vem sendo enfrentada por meio de um processo de reestruturação com 

incremento de novas tecnologias no processo de produção, os quais permitem uma 

flexibilização, além de novas formas de gestão da força de trabalho, na perspectiva de atender 

as necessidades colocadas pelo mercado e, assim, criar condições para que a oferta de bens e 

serviços possa acompanhar as mudanças societárias.  

Teixeira (1996, p. 252) destaca uma diferença crucial nas proposições do Estado 

interventor no Brasil e nos países de capitalismo central. 

Aqui o Estado nasce para criar uma sociedade capitalista industrializada; lá, surge 
quando o capitalismo ingressava em sua terceira revolução tecnológica e, assim, 
com um modelo de distribuição de renda entre capital e trabalho mais equitativo, 
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não marcado pelas desigualdades de renda de um país onde o grosso da população 
era egresso da escravidão. 

 
Isso significa dizer que a crise do Estado de Bem Estar Social na década de 1970 traz 

impactos sociais diferentes no Brasil se comparados aos países de capitalismo central, nos 

quais os sistemas de proteção social tiveram décadas de êxito.  

No Brasil, ao contrário dos países de capitalismo central em que proteção social 

reforçava a estabilidade dos empregos como condição para as taxas de lucro do período 

fordista, a flexibilização e a precarização do trabalho são erigidas como princípio estruturante 

dos processos de trabalho antes e durante o período fordista do capitalismo brasileiro 

(SANTOS, 2012, p. 437). 

No nosso caso se implementam de modo muito mais grave e encontram menos 
resistência aos retrocessos civilizatórios implicados na ausência de proteção ao 
trabalho. Há certa “naturalização” de relações de trabalho precárias e, há algumas 
gerações, a referência de um emprego com proteção social já não existe para várias 
famílias de trabalhadores brasileiros. Algo inteiramente diferente do que ocorre 
quando as tendências de desregulamentação tentam avançar em países capitalistas 
desenvolvidos haja vista os inúmeros protestos noticiados em países como a Itália, 
Inglaterra, Espanha e Grécia, onde a população tem se insurgido contra medidas que 
implicam cortes públicos no padrão de proteção social vigente (SANTOS, 2012, p. 
438). 

 
 Para Santos (2012), ao contrário da estabilidade dos países centrais de fordismo 

clássico, em decorrência das particularidades da formação social e da relação Estado x 

Sociedade, no fordismo brasileiro ocorreu a presença da flexibilização e da precarização do 

trabalho. Flexibilidade e precariedade que se apresentam na  

inexpressividade, em vários casos, ausência de regulação do trabalho; alta 
rotatividade nos postos de trabalho; subemprego; informalidade... Isso tudo está 
presente no Brasil ao longo da formação de seu mercado de trabalho (desde o final 
da escravidão), acentuando-se com a regulação do trabalho estabelecida por Vargas 
a partir dos anos 1930 e, especialmente, no momento da ditadura militar (SANTOS, 
2012, p. 434). 

 
 Nos países capitalistas centrais, o Estado provedor do bem-estar social gozou de uma 

relativa legitimidade diante da sociedade como um todo. Na sociedade brasileira, ao contrário, 

a intervenção estatal foi estruturalmente incapaz de propiciar um mínimo de bem-estar 

material e social para uma grande maioria da população. Longe de minorar as desigualdades 

sociais, o Estado interventor, no Brasil e nos demais países da América Latina, aprofundou-as 

cada vez mais.  

No fim da década de 1970, o Brasil foi marcado pela crise econômica, influenciada 

pela crise global, ocasionando a insatisfação popular e efervescência dos movimentos sociais 

contrários à autocracia burguesa, elementos que culminaram com a reabertura política e a 
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redemocratização da sociedade no reestabelecimento dos direitos sociais, políticos e civis, por 

meio de luta e organização dos segmentos populares da sociedade. 

A sociedade organizada, nesse contexto de reabertura política, num conjunto de forças 

progressistas das diversas camadas populares, nas palavras de Mota (2006, p. 42), “ensaiou a 

institucionalização e constitucionalização dos primeiros passos em prol do exercício da 

cidadania, de formas de democracia, da constitucionalização de novos direitos sociais, 

trabalhistas e políticos”.  

No período da reabertura política, pós-governo militar e anteriormente a promulgação 

da Constituição “cidadã”, o processo constituinte e a ampliação do sistema de proteção social 

brasileiro pela seguridade social significou um avanço nos direitos sociais como a saúde, a 

previdência e a assistência social. 

A saúde foi assegurada como direito de todos e dever do Estado, a assistência social 

como direito social e política pública para quem dela necessitar e a previdência social como 

forma de seguro ao trabalhador contribuinte. Assim, constitui-se a seguridade social 

brasileira. 

 Portanto, para pensar a seguridade social brasileira na atualidade, é necessário retomar 

o seu processo histórico e alguns elementos centrais que compõem o seu processo de 

formação.  

O primeiro elemento a destacar é o modo de produção capitalista e sua influencia neste 

cenário em que as políticas sociais ganham maior ênfase, sendo assim, não é possível 

desvincular a construção da seguridade social do modo de produção capitalista, isto se deve 

ao fato de que uma das principais funcionalidades da seguridade social é contribuir com o 

processo de reprodução das relações sociais.  

 Outro elemento essencial neste processo histórico é o Estado. Assim como nas 

políticas sociais públicas, onde Estado é relevante na construção destas, ele é um agente 

essencial no que se refere à construção da seguridade social. 

 Uma categoria muito importante neste contexto é o trabalho. Categoria esta, conforme 

alude Netto; Braz (2006, p. 37) é “fundante do ser social” e segundo os mesmos autores “foi 

através do trabalho que a humanidade se constitui como tal”. Neste contexto, não faz sentido 

pensar a construção da seguridade social sem a presença do trabalho, sendo a organização 

social do trabalho uma referência para estruturação desta. Esta é uma categoria para qual se 

volta o Estado e todo o aparato de leque de serviços e benefícios na perspectiva da reprodução 

da força de trabalho.  
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 Por fim, ressalta-se a luta de classes, sendo este um elemento central na construção da 

seguridade social. Sendo a construção da seguridade social, uma conquista histórica, advinda 

de muita luta em busca de melhorias sociais. Para tanto, é necessário enfatizar que o cenário 

de luta da classe trabalhadora foi marcado por relações de dominação e exploração 

características do modo de produção capitalista. Neste âmbito, é possível afirmar que as 

políticas de proteção social, nas quais se incluem a saúde, previdência e assistência social, 

políticas componentes da seguridade social, são consideradas produtos históricos das lutas de 

classes, na medida em que respondem pelo atendimento de necessidades pautadas em valores 

e princípios socializados pelos trabalhadores e reconhecidos pelo Estado e pela burguesia. 

Assim,  

a Seguridade Social pode ser considerada como resultante da resistência da classe 
trabalhadora frente ao sistema capitalista, no qual os trabalhadores pressionam os 
donos dos meios de produção para que haja benefícios que venham suprir suas 
necessidades de sobrevivência, bem como remunerações mais justas e melhores 
condições de trabalho. Diante dessa pressão social, o Estado passa a intervir nas 
problemáticas sociais, com o objetivo de preservar o sistema capitalista, buscando 
suprir suas necessidades de reprodução. (MOURA, 2013, p. 483) 
 

 Para compreender o processo de construção da seguridade social no Brasil, 

conheceremos a seguir alguns modelos de seguridade social construídos ao longo da história.  

O primeiro modelo de seguridade social é criado na Alemanha pelo Chanceler Otto 

Von Bismarck, denominado modelo Bismarckiano. Situa-se no contexto do capitalismo 

concorrencial10, em um período de bastantes greves e pressões dos trabalhadores. Neste 

modelo, a proteção social é fragmentada e focada em alguns trabalhadores, sendo também um 

seguro e contrato. Sendo este um modelo “restritivo e voltado para a lógica do seguro” 

(MOURA, 2013, p. 483).  

O chamado modelo bismarckiano é considerado como um sistema de seguros 
sociais, porque suas características assemelham-se às de seguros privados: no que se 
refere aos direitos, os benefícios cobrem principalmente (e às vezes exclusivamente) 
os trabalhadores, o acesso é condicionado a uma contribuição direta anterior e o 
montante das prestações é proporcional à contribuição efetuada; quanto ao 
financiamento, os recursos são provenientes, fundamentalmente, da contribuição 
direta de empregados e empregadores, baseada na folha de salários; em relação à 
gestão, teoricamente (e originalmente), cada benefício é organizado em Caixas, que 
são geridas pelo Estado, com participação dos contribuintes, ou seja, empregadores e 
empregados (BOSCHETTI, 2003, p.2). 

 

                                                           
10 O capitalismo concorrencial estendeu-se, segundo José Paulo Netto (1992, p.15), até o último quartel do 
século XIX, momento este em que o modo de produção “[...] experimenta profundas modificações no seu 
ordenamento e na sua dinâmica econômica, com incidências necessárias na estrutura social e nas instâncias 
políticas das sociedades nacionais que envolvia”, o que culminou no início de uma nova fase do capital. 
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É no cenário da segunda guerra mundial, especificamente em 1942, que é criado o 

Plano Beveridge na Inglaterra, este indicava uma nova direção para as políticas sociais. Neste 

modelo conforme aponta Beveridge, (1943); Castel, (1998) apud Boschetti (2003, p.2-3) 

os direitos têm caráter universal, destinados a todos os cidadãos incondicionalmente 
ou submetidos a condições de recursos, mas garantindo mínimos sociais a todos em 
condições de necessidade. O financiamento é proveniente dos impostos fiscais, e a 
gestão é pública, estatal. Os princípios fundamentais são a unificação institucional e 
uniformização dos benefícios  

  

 As diferenças dos modelos de seguridade social são evidentes, enquanto “o modelo 

bismarckiano se destina a manter a renda dos trabalhadores em momentos de risco social 

decorrentes da ausência de trabalho, o modelo beveridgiano tem como principal objetivo a 

luta contra a pobreza”. (Beveridge, 1943 apud BOSCHETTI, 2003, p.3). Esta dualidade na 

constituição da seguridade social propicia a diferenciação do modelo adotado nos diversos 

países, sendo o modelo empregado em conformidade com as particularidades econômicas, 

sociais e políticas de cada país. 

 Nessa perspectiva concordamos com Moura (2012, p. 484) ao afirmar que 

 a Seguridade Social é alvo das investidas do capitalismo para estruturá-la de acordo 
com suas determinações, para que não interfira no alcance dos seus objetivos, sendo 
de caráter paliativo e seletivo. Assim, é utilizada como forma de causar um 
conformismo entre os trabalhadores para que não prejudiquem sua estrutura e a 
acumulação de riquezas. 

  

 No Brasil foi implantado um modelo de seguridade social em que predominava a 

lógica do seguro, por meio da Lei Elói Chaves, criada em 1923, garantindo o acesso às 

políticas de saúde e previdência era somente aos que contribuíam com a previdência social.  

 Foi somente após um período de lutas e organização social em busca da garantia de 

direitos e da democracia que se têm avanços na seguridade social brasileira.  

As reivindicações e pressões organizadas pelos trabalhadores na década de 1980, em 
período de redemocratização no país, provocam a incorporação, pela Constituição 
Federal (CF), de muitas demandas sociais de expansão dos direitos sociais e 
políticos. Um dos maiores avanços dessa Constituição, em termos de política social, 
foi a adoção do conceito de seguridade social, englobando em um mesmo sistema as 
políticas de saúde, previdência e assistência social (Boschetti; Salvador ,2009, p. 
52). 

  

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, há uma reorganização na 

política de saúde, assistência e previdência social, que passam a compor o sistema de 

seguridade social brasileiro. Este sistema representa um avanço no que tange à proteção social 

brasileira, que se distancia da lógica do seguro social e cria um conjunto de ações integradas 
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com o objetivo de promover o acesso aos direitos sociais. Segundo Behring e Boschetti 

(2008) apud Moura (2013, p.485) 

os princípios estabelecidos com o objetivo de nortear a operacionalização da 
Seguridade Social no Brasil são: universalidade; uniformidade e equivalência dos 
benefícios; a seletividade e a distributividade na prestação de serviços; a 
irredutibilidade do valor de benefícios; a diversidade das bases de financiamento; 
caráter democrático e descentralizado. 

 

A Seguridade Social neste contexto é norteada pelos princípios de igualdade e 

universalidade, com vistas a promover o desenvolvimento social.  

É necessário frisar que a seguridade social com a Constituição de 1988 é composta por 

um orçamento próprio: pelos recursos orçamentários destinados à seguridade, contribuições 

previdenciárias e ainda complementado por recursos do orçamento fiscal11. De acordo com 

Cislaghi (2011):  

Os recursos orçamentários vinculados ao orçamento da seguridade social são as 
contribuições sociais. Elas representaram entre 2000 e 2007, em média, 90% do total 
de recursos da seguridade (SALVADOR, 2010), demonstrando a pouca participação 
dos recursos do orçamento fiscal no período. Entre elas as mais significativas são as 
Contribuições previdenciárias (média de 45,52% de participação entre 2000 e 2007), 
a Contribuição sobre o lucro líquido das - CSLL (média de 6,88%) e a Contribuição 
para o financiamento da seguridade social - COFINS (média de 26,28%). 

 

Diante do exposto, fica perceptível que são os trabalhadores em maioria que financiam 

as políticas sociais, isso porque o sistema tributário brasileiro é regressivo, ou seja, baseado 

em tributos indiretos que não aumentam proporcionalmente conforme aumenta a renda das 

famílias e são repassados à população no preço de produtos e serviços consumidos.  

Todavia, com avanço no neoliberalismo que assolou o Brasil em 1990, iniciado na 

década de 1970 com a crise do sistema capitalista, as políticas de seguridade social são 

diretamente afetadas no que tangem a implementação, fragmentação e universalização dessas 

políticas, com rebatimento direto nos trabalhadores, os principais financiadores da Seguridade 

Social.  

Assim, o ajuste neoliberal representa a perda de direitos, uma vez que prioriza a 
ascensão econômica em detrimento das conquistas sociais. Deste modo, possui o 
objetivo de fortalecer o processo de acumulação de riquezas por meio da exploração 
do trabalho, negação de direitos adquiridos e privatização de políticas e bens 

                                                           
11 O orçamento fiscal é composto pelos impostos, sendo o mais importante o imposto de renda, e seus gastos são 
direcionados ao conjunto de políticas públicas como: defesa nacional, judiciário, educação, administração, 
trabalho, habitação, cultura, agricultura, transporte, indústria, comunicação e pagamento da dívida pública. Em 
suma, todas as políticas setoriais do Estado exceto aquelas que compõem a seguridade social. (CISLAGHI, 
2011) 



41 
 

públicos. Essas circunstâncias influenciam diretamente na Seguridade Social, 
fragilizando o seu propósito social. (MOURA, 2013, p. 486) 

 

É crucial ressaltar que a implementação dessas políticas garantidas pela Constituição 

Federal ficam comprometidas diante das medidas neoliberais instituídas pelo Consenso de 

Washington em 198912. O consenso foi articulado por representantes do governo norte-

americano e dos organismos financeiros internacionais como o Banco Mundial e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) no propósito de discutirem reformas econômicas a serem 

empreendidas na América Latina na direção das novas exigências da acumulação do capital. 

Essa foi uma realidade mundial, na qual vários países se associaram na perspectiva do 

capitalismo financeiro globalizado. 

Conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, as políticas sociais devem ser 

financiadas pelo fundo público com recurso advindo da tributação paga ao Estado pela 

sociedade. De acordo com Behring (2010) “o fundo público é parte do trabalho excedente que 

se transformou em lucros, juros ou renda da terra, sendo apropriado pelo Estado para o 

desempenho de múltiplas funções”.  

Para Salvador (2012) o fundo público possui uma centralidade na reprodução do 

sistema capitalista financeiro, que se materializa de diversas formas: através dos 

investimentos realizados como incentivos fiscais, subsídios, desonerações tributárias, além do 

pagamento da dívida pública aos organismos internacionais que sustentam o capitalismo 

financeiro.  

Com efeito, a acumulação do capital é deslocada da esfera da produção para a esfera 

da financeirização, o que provoca a redução do investimento na produção de mercadorias e 

bens materiais de consumo e supervaloriza o capital financeiro especulativo, no qual, grosso 

modo, “dinheiro gera dinheiro”. O sistema capitalista passa a depender dos recursos públicos 

para sua sobrevivência, contando com o apoio direto do Estado nos processos de apropriação 

do fundo público a fim de valorização de capitais. Observa-se assim uma disputa pelos 

recursos do fundo público com 

função ativa nas políticas macroeconômicas, sendo essencial tanto na esfera da 
acumulação produtiva quanto no âmbito das políticas sociais. O fundo público tem 
papel relevante para a manutenção do capitalismo na esfera econômica e na garantia 
do contrato social. O alargamento das políticas sociais garante a expansão do 
mercado de consumo, ao mesmo tempo em que os recursos públicos são 
financiadores de políticas anticíclicas nos períodos de refração da atividade 
econômica (SALVADOR, 2012, p. 5). 

 

                                                           
12 Fortalece a proposta do Estado mínimo com restrição nos investimentos em serviços sociais.   
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Neste estágio de acumulação financeira do capital, agudizam-se as expressões da 

questão social no Brasil por vários motivos. O Estado passa a ter uma nova função no âmbito 

da reprodução das relações sociais capitalistas. Agora não apenas na garantia da propriedade 

privada e na reprodução da força de trabalho via serviços sociais, mas também na alocação 

dos recursos do fundo público para fins da valorização do capital financeiro no mercado 

internacional. 

Com efeito, depois da Segunda Grande Guerra, assiste-se a um processo crescente 
de sincronização internacional do ciclo industrial, de tal forma que os movimentos 
conjunturais de acumulação de capital afetam indistintamente qualquer país. O 
desdobramento desse processo encontra seu ponto máximo de desenvolvimento com 
a mundialização dos circuitos financeiros, que criam um único mercado de dinheiro, 
virtualmente livre de qualquer ação de governos nacionais. De sorte que, assim 
sendo, dizem, a transnacionalização do sistema capitalista de produção representou a 
morte do Estado, isto é, seu poder de fazer políticas econômicas e sociais e forma 
autônoma e soberana (TEIXEIRA, 1996, p. 243). 

 
 Nesse processo ocorre a perda da autonomia dos Estados Nacionais perante os 

organismos internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

tanto na formulação e financiamento das políticas sociais quanto na definição das políticas 

macroeconômicas. Isso se justifica pelo controle que esses organismos supranacionais 

exercem nas políticas sociais e econômicas tanto no Brasil como nos demais países da 

América Latina a partir da adesão a proposta neoliberal.  

A incorporação dessas medidas pelo Estado brasileiro ocasionou um desmonte da 

proposta keynesiana de intervenção estatal, no sentido de que retoma a livre iniciativa do 

mercado na regulação da vida social, devendo o Estado intervir minimamente nas mazelas 

sociais. Essa concepção retoma no Brasil a premissa da democracia restrita, na qual os 

usuários das políticas sociais passam a ser vistos como clientes dos serviços privados numa 

ruptura à lógica do direito social e da concepção de cidadania.  

Em 1988, quando as políticas sociais keynesianas se instituíram no texto 

constitucional da Seguridade Social brasileira, a proposta de Estado interventor nos moldes do 

Welfare State já era questionada na Europa, em decorrência da crise estrutural dos anos 1970.  

No Brasil, a atuação do Estado no atendimento às demandas sociais e de saúde, 

enfrentam os desafios econômicos de um país periférico, com grande extensão e população 

distribuída em regiões diferenciadas por questões climáticas, topográfica, históricas e 

culturais.  

Embora a arquitetura da seguridade social brasileira pós-1988 tenha a orientação e o 
conteúdo daquelas que conformam o estado de bem-estar nos países desenvolvidos, 
as características excludentes do mercado de trabalho, o grau de pauperização da 
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população, o nível de concentração de renda e as fragilidades do processo de 
publicização do Estado permitem afirmar que no Brasil, a adoção da concepção de 
seguridade social não se traduziu objetivamente numa universalização do acesso aos 

benefícios sociais (MOTA,2006, p. 102). 
 

 Assim, entende-se que a constitucionalização da Seguridade Social brasileira foi 

atravessada pela adoção da propositura neoliberal, incorporada a princípio pelo governo de 

Fernando Collor, em que se inicia o processo de abertura da economia ao mercado 

internacional, via redução das barreiras alfandegárias. 

O programa de privatização e de desmonte do Estado faz parte da agenda Collor, 
como precondição para o combate da inflação. Além disso, é no seu governo que é 
lançado o programa de reestruturação produtiva, segundo o qual as empresas 
deveriam procurar um processo de gestão pela qualidade e produtividade, único 
caminho capaz de torná-las mais competitivas para entrarem no chamado mundo 
desenvolvido, "com colaboradores mais felizes e engajados, numa relação em que 
todos - patrões, empregados e a sociedade - sejam vencedores” (TEIXEIRA, 1996, 
p. 237). 
 

A falência política do governo Collor não muda as premissas básicas da sua proposta 

de governo. Fernando Henrique Cardoso (FHC) mantém a mesma agenda para a economia e 

para a política, seu governo assumiu  

abertamente a necessidade de se passar de uma fase estatal do desenvolvimento 
econômico e social para uma outra fase, na qual a sociedade possa comandar, a 
partir de si mesma, ações para combater a miséria, a fome e a marginalidade social 
Teixeira (1996, p. 235)   
 

Desse modo, os governos de Fernando Collor e FHC aderiram propostas preconizadas 

pelo Consenso de Washington de redução do papel do Estado e de abertura da economia, 

propostas estas que se materializaram no Brasil por meio do Plano Diretor da Reforma do 

Estado13. Esse plano, elaborado pelo Ministério da Administração e da Reforma do Estado 

(MARE), previa a transferência da execução de políticas públicas para o setor público não 

estatal, ou seja, setor privado, para executá-las mediante o repasse de recursos públicos. O 

plano proposto por Bresser Pereira objetivava reformar o Estado brasileiro, na perspectiva de 

atender os direcionamentos neoliberais para as políticas econômicas e sociais. O modelo de 

Estado proposto por Bresser Pereira é 

um Estado social-liberal porque está comprometido com a defesa e a implementação 
dos direitos sociais definidos no século XIX, mas é também liberal porque acredita 
no mercado, porque se integra no processo de globalização em curso, com o qual a 
competição internacional ganhou uma amplitude e uma intensidade historicamente 
novas, porque é resultado de reformas orientadas para o mercado (Bresser apud 
BEHRING, 2008, p. 172). 
 

                                                           
13 O Plano Diretor da Reforma do Estado foi formulado por Bresser Pereira e encaminhado ao Congresso 
Nacional em agosto de 1995, através da Proposta da Emenda Constitucional n° 173 e operacionalizado via 
Emenda Constitucional n.19 – 1998. 
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Nessa perspectiva, a crise é explicada meramente pelas funções do Estado, se 

reduzindo a uma crise dos Estados Nacionais, e não de uma crise estrutural do modo de 

produção capitalista. Era preciso, pois, redimensionar as funções econômicas e políticas do 

Estado com vistas a recuperar o crescimento da economia e a acumulação de capitais. Assim, 

“os neoliberais passaram a atacar qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do 

Estado, denunciando tal limitação como uma ameaça letal à liberdade econômica e política” 

(TEIXEIRA, 1996, p. 22). 

“Aqui, a descrença com o Estado interventor é alimentada por campanhas políticas da 

direita populista, que vê na intervenção do Estado a raiz de todos os males sociais: inflação, 

corrupção, ineficiência, desmandos etc”. (TEIXEIRA, 1996, p. 25). 

 A intenção de modernizar e reformar o Estado foram metas perseguidas pelos 

diferentes governos a partir de orientações de organismos internacionais, que passaram a 

exigir o abandono de instrumentos de controle político e restrição na área social na alocação 

de recursos públicos, diminuindo as responsabilidades do Estado e fortalecendo ações do 

mercado e da sociedade civil organizada. 

O fortalecimento do terceiro setor na implementação de políticas públicas fragmenta o 

papel do Estado na execução dos serviços sociais, transferindo a responsabilidade de gestar, 

executar e implementar tais serviços para a sociedade, contrariando a lógica do direito social e 

dever do Estado e, portanto, fragmentando a possibilidade de ampliar o acesso a tais direitos. 

“Estado, sociedade e mercado são, portanto, os atores privilegiados no âmbito das 

reformas e da redefinição do aparato organizacional e administrativo”, afirma Simionatto, 

(2000, p.13). No seu entendimento esse processo de reforma do Estado Brasileiro tem se 

materializado no campo das políticas sociais por meio da focalização, da descentralização e 

da privatização. 

a) Focalização - os gastos e investimentos em serviços públicos devem concentrar-se 
nos setores de extrema pobreza, cabendo ao Estado participar apenas residualmente 
da esfera pública, redirecionando o gasto social e concentrando-o em programas 
destinados aos segmentos pobres e carentes. Eficiência, eficácia e metas 
quantitativas são os objetivos centrais a serem atingidos; 
b) Descentralização - busca redirecionar as formas de gestão e a transferência das 
decisões da esfera federal para estados e municípios, buscando combater a 
burocratização e a ineficiência do gasto social. No nível local inclui, também, a 
participação das organizações não governamentais, filantrópicas, comunitárias e 
empresas privadas;(2000; p. 18) 
c) Privatização - pressupõe o deslocamento da produção de bens e serviços da esfera 
pública para o setor privado lucrativo, ou seja, para o mercado. (SIMIONATTO, 
2000, p.18) 
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Mediante tais determinações, estudiosos como Behring (2008) afirmam que o processo 

de reforma do Estado proposto por Bresser Pereira é, na verdade, um processo de 

contrarreforma, uma vez que tem se materializado em perdas históricas para os trabalhadores 

no que se refere à suas condições de vida e trabalho. 

Diante do enxugamento do Estado para a saúde, educação, assistência social etc. e o 
dos gordos financiamentos para grandes conglomerados obterem estatais a serem 
privatizadas, temos uma clareza de estarmos perante um Estado mínimo para o 
trabalho e máximo para o capital (VASCONCELOS, 2011, p. 83). 
 

Especificamente no campo da saúde o processo de contrarreforma do Estado tem se 

materializado na contramão do SUS e dos interesses dos trabalhadores, conforme abordados a 

seguir. 

 

 

 

2.2. Políticas de Saúde no Brasil: história, avanços e desafios em tempos de 
acumulação financeira 

 

A Política de Saúde passou por um longo caminho, permeado de avanços e retrocessos 

até o seu reconhecimento como política de Seguridade Social e de direito no texto 

constitucional de 1988. Para a compreensão da configuração atual da saúde enquanto política 

pública e direito social, é necessário compreender as correlações de forças imbricadas no 

processo de transformação do modo de operacionalizar a gestão e a assistência à saúde no 

Brasil. 

Na primeira metade do século XX, em decorrência da crescente industrialização e 

urbanização, o Estado brasileiro é compelido a intensificar sua intervenção em relação à saúde 

de trabalhadores e trabalhadoras para garantir o desenvolvimento do país. Assim, “a saúde 

emerge como “questão social” no Brasil no início do século XX, no bojo da economia 

capitalista exportadora cafeeira, refletindo a emergência do trabalho assalariado” (Braga e 

Paula, apud BRAVO, 1986, p. 41-42) 

O processo de industrialização é responsável pelo agravamento da questão social, com 

a massa trabalhadora vivendo em precárias condições de higiene, saúde e habitação, 

fomentando a mobilização e a luta desses trabalhadores (entre os quais se destacam os 

imigrantes europeus) por seus direitos. Com efeito, pressiona o Estado a intervir por meio das 

políticas sociais, com a criação de novos aparelhos que atendessem os assalariados urbanos 
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através da organização de um modelo de política de saúde pautado na medicina 

previdenciária. 

Nas palavras de Sodré (2012, p. 458), “a política “modernizadora” de industrialização 

só foi possível no cenário brasileiro quando associada à Previdência (que funcionava como 

uma seguradora privada) e à Saúde (que cuidava de vidas como se cuidasse somente de 

corpos aptos ao trabalho)”. 

Nessa perspectiva, em 1923, foi aprovada a Lei Elói Chaves (1923), considerada o 

marco da Previdência Social em nosso país. A instituição desta lei possibilitou a criação de 

Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP’s), organizadas por empregados das empresas e 

consumidores de serviços. Os assegurados eram beneficiados de modo proporcional às suas 

com contribuições: assistência médica curativa e fornecimento de medicamentos; 

aposentadoria por tempo de serviço, velhice e invalidez, pensão para os dependentes e auxílio 

funeral (BRAVO, 2006, p.90). 

Na década de 1930, o Estado ampliou a abrangência das CAP’s para todos os 

trabalhadores urbanos com a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAP’s)14, 

estendendo os benefícios para além dos operários ferroviários, as categorias de marítimos, 

comerciários e bancários, transportes e cargas. 

E nesta mesma década, como resposta do Estado à questão social e com grande 

influência europeia, surge o Serviço Social surge e se desenvolve no Brasil e ganha espaço na 

área da saúde no período de 1930 a 1979, momento este em que acontecem alterações na 

Política de Saúde brasileira. Todavia, é a partir de 1945 que o Serviço Social se expande no 

país, em decorrência das mudanças internacionais provocadas com o término da Segunda 

Guerra Mundial e com o aprofundamento do capitalismo brasileiro. Neste contexto, a 

influência europeia ao Serviço Social passa a ser substituída pela norte-americana, tanto no 

âmbito da prestação de serviços, quanto na formação profissional.  

A Política Nacional de Saúde15 criada neste período ampliou os gastos com assistência 

médica pela previdência social, e o novo conceito de saúde, criado em 1948 pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), enfoca os aspectos biopsicossociais, ampliando a requisição de 

outros profissionais para atuar no setor saúde, entre eles, como dito anteriormente o assistente 

                                                           
14 A União, as empresas empregadoras e os empregados assumiam seu financiamento. Como resultado somente 
as grandes empresas assegurava condições de mantê-la.  
15 Concebida em 1930, consolidada no período de 1945 -1950 se organizava em dois subsetores: de saúde 
pública e de Medicina previdenciária. O subsetor de saúde pública foi predominante até a década de 60 e 
centralizou na criação de condições sanitárias mínimas para a população urbana e restritamente do campo. O 
subsetor da medicina previdenciária só ultrapassou os limites da saúde pública a partir de 1966. 
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social. Desse modo, amplia a ação profissional do assistente social na saúde transformando-se 

no setor que mais vem absorvendo o trabalho dos assistentes sociais (BRAVO, MATOS, 

2004, p. 28). 

Mesmo que reconhecido a determinação social da doença, a Política Nacional de 

Saúde ainda desenvolvia uma assistência demasiadamente voltada numa perspectiva curativa, 

na qual muitos desses determinantes do processo saúde-doença eram tratados isoladamente. 

O assistente social enfatizou a prática curativa com intervenção normativa no modo 
de vida da “clientela”, com relação aos hábitos de higiene e saúde, e atuou nos 
programas prioritários estabelecidos pelas normatizações da política de saúde. 
(BRAVO; MATOS, 2004, p. 29) 
   

É importante salientar que, neste período, as ações sanitárias, destinadas a classe 

trabalhadora, eram desenvolvidas de modo focalizado e seletivo numa perspectiva 

minimalista de proteção social. A questão de saúde se baseava na implementação de ações 

pontuais, curativas, com a vigilância do exercício profissional e a realização de campanhas 

limitadas. Até a primeira metade do século XX, as ações de saúde foram demasiadamente 

com ênfase nas campanhas sanitárias, de caráter higienista, e na criação de serviços de 

combate às endemias para garantir a manutenção e reprodução da força de trabalho.  

As intervenções do governo militar na Política de Saúde contribuíram para sua 

falência e para uma má gestão das verbas públicas, priorizando a compra de serviços privados 

em detrimento dos investimentos em serviços públicos de saúde. Assim, fortalecendo a lógica 

centrada em valores como a lucratividade, a prática médica individual, curativa e 

especializada. Houve ainda o financiamento de reformas, ampliação e construção de hospitais 

e clínicas privadas com recursos públicos, por meio de financiamentos a fundos perdidos 

sobretudo da Previdência Social. 

Em 1967, período de ferrenha ditadura militar no país, o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS) veio unificar os diferentes benefícios disponíveis nos IAP’S, tal 

fato que resultou no aumento do número de contribuintes, impossibilitando, assim, que o 

modelo previdenciário conseguisse atender toda essa população, tendo como consequência a 

falta de atendimentos, muitas filas e insatisfação dos usuários. Nesta conjuntura, evidencia-se 

a ampliação dos planos privados e a exclusão de uma parcela da população que não eram 

atendidas pelo INPS. 

Em fins da década de 1970, no bojo das insatisfações sociais provocados pela ditadura 

e endossado pelas camadas populares, emerge um Movimento de Reforma Sanitária no Brasil, 

protagonizado por estudantes, profissionais e usuários da saúde, por profissionais 
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progressistas da saúde pública, alguns vinculados ao Partido Comunista Brasileiro (PCB), 

pelos movimentos sociais urbanos, pelos movimentos populares de saúde, donas de casa, 

estudantes e membros das Comunidades Eclesiais de Base, que se constituiu ao longo da 

história da política de saúde no país como um importante movimento de luta e resistência na 

construção de um projeto popular e democrático de saúde. 

Este movimento teve como princípio uma crítica à concepção de saúde restrita à 

dimensão biológica e individual, bem como a afirmação da relação entre organização social, 

organização dos serviços de saúde e prática médica, tendo como referência a determinação 

social para se pensar o processo de trabalho em saúde (VASCONCELOS, 2011, p. 76). 

A Reforma Sanitária tem como uma de suas estratégias o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e foi fruto de lutas e mobilização dos profissionais de saúde, articulados ao 
movimento popular. Sua preocupação central é assegurar que o Estado atue em 
função da sociedade, pautando-se na concepção de Estado Democrático e de direito, 
responsável pelas políticas sociais e, por conseguinte, pela saúde (BRAVO, 1999, 
p.93). 
 

O projeto de saúde defendido pelo movimento sanitarista era, portanto, um novo 

modelo de atenção e gestão, pautado na participação social, centralidade do Estado na oferta 

dos serviços, com acesso universal, integral, e pautado na perspectiva de direito social na 

concepção de cidadania. O movimento chamou a atenção para o fato de que “não será mais 

industrialização que trará desenvolvimento, mas sim a abertura definitiva de um diálogo do 

Estado com as lutas sociais — admitindo a demanda dos movimentos como agenda das 

políticas públicas” (SODRÉ, 2010, p. 472). 

O Movimento de Reforma Sanitária teve como marco a VIII Conferência Nacional de 

Saúde, ocorrida em março de 1986, resultando na aprovação da emenda popular que 

responsabilizava o Estado pelo cuidado à saúde do cidadão. 

De acordo com Bravo (2006, p. 96), nesta conferência 

Os debates saíram de seus fóruns específicos (Associação Brasileira de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Medicina 
Preventiva, Saúde Pública) e assumiram outra dimensão com a participação das 
entidades representativas da população: moradores, sindicatos, partidos políticos, 
associações de profissionais e parlamento. 
 

É importante dizer que este não era o único projeto para a saúde no país, pelo 

contrário. Bravo (2006) afirma que na contramão da proposta sanitarista, o movimento 

privatista da saúde, liderado por associados da indústria farmacêutica e pela Federação 

Brasileira de Hospitais (FBH) desde os primeiros anos da ditadura militar buscava firmar um 

modelo de atenção direcionado pelas demandas do mercado e não propriamente pelas reais 

necessidades de saúde da população, 
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no processo constituinte foi visível a polarização da discussão da saúde em dois 
blocos antagônicos: um formado pela Federação Brasileira de Hospitais (FBH) e 
pela Associação das indústrias farmacêuticas (internacionais) que defendia a 
privatização dos serviços de saúde, e outro denominado Plenária Nacional da Saúde, 
que defendia os ideais da Reforma Sanitária, que podem ser resumidos como: a 
democratização do acesso, a universalidade das ações e a descentralização com 
controle social (BRAVO, 2006, p. 203). 
 

Desse modo, fica visível a disputa de dois projetos antagônicos, sanitarista x privatista. 

O sanitarista assegurou no texto constitucional saúde como direito, sem, contudo, alijar a 

participação da iniciativa provada no SUS, concretizado em caráter complementar. Portanto, 

com o acesso a recursos públicos, visto que a rede pública de saúde era insuficiente para 

responder as demandas do setor, não priorizado pela ditadura. 

A partir de então, a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, conforme art. 196 da CF de 1988 (BRASIL, 1988). 

Ancorados nessa proposta, as leis 8.080 e 8.142, ambas de 1990, vieram regulamentar 

o SUS, as quais versam sobre a organização dos serviços de saúde, suas formas de gestão e 

financiamento, além dos princípios e diretrizes que regem a assistência à saúde de forma 

única em todo o território nacional. 

O sistema de saúde brasileiro, a partir de então, passa a ser referência para os outros 

países (pelo menos do ponto de vista legal) por atuar na perspectiva da democratização do 

acesso à saúde, da universalização, integralidade e equidade das ações, democratização das 

informações e transparência no uso de recursos e ações do governo, a descentralização com 

controle social democrático e a interdisciplinaridade nas ações. Além disso, a concepção do 

SUS está baseada na formulação de um modelo de saúde voltado para as necessidades da 

população, procurando resgatar o compromisso do Estado para com o bem-estar social, 

especialmente no que refere à saúde coletiva. 

Para Carvalho (apud Vasconcelos, 2011, p. 78), “a participação social tem um papel 

determinante na análise e definição das demandas de saúde, causando impacto modernizante e 

democratizante, ao negar, e restringir a cultura patrimonialista”, que marca a sociedade 

brasileira desde os primeiros séculos de sua formação. 

Por outro lado, embora garantido pela Carta Magna, o SUS, como as demais políticas 

sociais, enfrenta dificuldades para sua materialização, em face de adesão às proposituras 

neoliberais dentro do processo de contrarreforma do Estado. Na área da saúde, esse processo 
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tem se efetivado de modo gradativo, numa proposta de flexibilização do projeto original da 

Reforma Sanitária. 

Nas análises de Vasconcelos (2011, p. 79), embora assegurados em lei, os princípios 

do SUS enfrentam impasses quanto aos seus fins e meios, “especificamente no tocante ao seu 

financiamento (não só no custeio, mas, principalmente, o não investimento na expansão da 

rede de serviços) – e acesso aos seus serviços cada vez mais desfinanciados e sucateados”. 

Nas palavras de Bravo (2009, p. 14): 

Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), apesar das declarações oficiais de 
adesão ao mesmo, verificou-se o descumprimento dos dispositivos constitucionais e 
legais e uma omissão do governo federal na regulamentação e fiscalização das ações 
de saúde em geral. 

 

A agenda neoliberal provocou mudanças que alteraram as correlações de forças 

desfavoráveis aos trabalhadores, aos movimentos sociais, com recrudescimentos das lutas.  

A crise econômica e política no início dos anos 1990 foi o cenário de onde 
emergiram dois projetos alternativos no campo da política de saúde e que se 
encontra em permanente disputa: um, portador da nítida hegemonia, o projeto 
neoliberal e, outro, contra-hegemônico, a reforma sanitária (MENDES, 1999, p. 20).  

 

Mendes (2011, p. 335) afirma que essa disputa permanente vem caracterizando a 

realidade da saúde ao longo da história e se acirra nesta primeira década do século XXI. “Esse 

embate que marcou a década passada deixou-nos heranças muito representativas, a maior 

delas o silenciamento dos movimentos sociais” (SODRÉ, 2010, p. 473). 

O contexto atual é marcado pela tensão entre o público e o privado, universalização e 

focalização, entre o modelo clínico biomédico e o modelo biopsicossocial, disputa esta que 

não se extinguiu com a vitória da proposta sanitarista e com a garantia da saúde como direito 

social no texto constitucional. Pelo contrário, trata-se de uma disputa histórica no que tange à 

política de saúde no Brasil, que assume na atualidade novas formas e roupagens. 

De acordo com Bravo e Matos (2006, p. 206) o projeto neoliberal 

pautado na política de ajuste, tem como tendências a contenção dos gastos com a 
racionalização da oferta e a descentralização com isenção de responsabilidade do 
poder central. Ao Estado cabe garantir um mínimo aos que não podem pagar, ficando 
para o setor privado o atendimento aos cidadãos consumidores. 
 
 

Na saúde, os ajustes neoliberais intensificam a privatização, camuflada em leis que 

ferem a CF/88, mas que se aproveitam das brechas da mesma, pelo repasse da gestão do SUS 

para outras modalidades de gestão não estatais, ou seja, a transferência de serviços de 

responsabilidade do Estado  para a iniciativa privada, com adoção de modelos privatizantes de 
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gestão, com personalidade jurídica de direito privado como, por exemplo, as Organizações 

Sociais (OSs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), Fundações 

Estatais de Direito Privado (FEDPs) e, no caso dos hospitais universitários, a Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 

Essas novas modalidades de gestão expressam uma nova relação entre o público e o 

privado, sinalizando para a importância da reflexão sobre a primazia do Estado na garantia da 

saúde como direito de cidadania. Outra questão, em tais modelos, é a apropriação do fundo 

público para entidades privadas, que acontece diretamente por meio do acesso ao recurso 

público obtido pela venda de serviços. (FIUZA, SOUZA, 2011) 

Nessa conjuntura, a sociedade civil é chamada a participar do processo de 

implementação das políticas de saúde, participação esta fundada numa desresponsabilização 

do Estado, e não na lógica do controle social democrático conforme preconiza a Constituição 

de 1988. 

Pautados em uma perspectiva de integralidade, os serviços de saúde e as estratégias de 

proteção, promoção e prevenção em saúde se articulam em um complexo sistema de 

atendimento, que visa atender ao usuário de forma integral e continuada, seja nos serviços de 

atenção primária (Unidades Básicas de Saúde/UBS), seja na atenção secundária (Unidade de 

Pronto Atendimento em Saúde/UPA e Unidade Regional de Saúde/URS) ou terciária 

(Hospitais de alta complexidade). 

Entretanto, conforme sinaliza Vasconcelos (2011), a prestação dos serviços de saúde é 

mediada pelos interesses mercadológicos, para atender as necessidades de acumulação de 

capitais em detrimento das necessidades reais de saúde da população. 

Propostas como a adoção do Programa Saúde da Família, como estratégia da 
atenção primária, a constituição de consórcios de saúde para ações de atenção 
secundária e terciária vêm sendo, nessa perspectiva, adotadas como modelos de 
equidade na saúde pela “discriminação positiva” dos considerados aqui como 
“menos favorecidos”. No sentido de justificar a comercialização dos serviços de 
saúde para os que podem pagar alguma coisa, a política de saúde oscila entre a 
atenção secundária e terciária privatizada, via consórcios e Organizações Sociais, e 
para os pobres miseráveis o Programa de Saúde da Família (VASCONCELOS, 
2011, p. 82). 
 

No que se refere aos serviços de alta complexidade no âmbito do SUS, no 

entendimento de Vasconcelos (2011), as contradições entre o público e privado ficam ainda 

mais evidente. Considerando que os complexos hospitalares e as demais instituições que 

integram os serviços de saúde de alta complexidade são alvos de frequentes investidas do 

mercado, mediante terceirizações via empresas de caráter público-privado, como já destacado, 
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haja vista a complexidade dos serviços prestados e seus altos custos, tanto no que se refere aos 

aparelhos tecnológicos, quanto à prestação do serviço propriamente dita. 

Esse cenário retoma para o campo da saúde a filantropia, terceirização e 

mercantilização, o que enfraquece o modelo de saúde proposto pelo Movimento Sanitário e a 

saúde na perspectiva de cidadania, materializando um SUS cada vez mais distante daquele 

legalmente instituído, num processo redução dos direitos tanto para os usuários da saúde 

pública quanto para os trabalhadores do sistema.  

O SUS que defendemos 100% público e estatal, na conjuntura atual, tem quase metade 

de seus serviços financiados pelo mercado, se tornando, portanto, o maior investimento de 

negócios envolvendo a coisa pública num contexto de financeirização do capital, no qual o 

fundo público possui uma função estrutural. 

O governo Lula (Partido dos Trabalhadores- PT), contrariando a expectativa de um 

governo popular e democrático que incorporasse em sua agenda as pautas da classe 

trabalhadora, manteve grande parte da política macroeconômica do governo anterior, 

resultando em políticas sociais fragmentadas e subordinadas à lógica econômica. Nessa 

setorização, a concepção de seguridade social não foi valorizada (BRAVO e MATOS, 2006, 

p. 211). 

Durante o governo do Partido dos Trabalhadores, aprofunda-se o processo da 

contrarreforma na saúde, com adoção do projeto das Fundações Estatais de Direito Privado. 

Este projeto proposto em 2007 apresenta-se como uma forma atualizada das parceiras 

público-privadas, das OS’s, das OSCIP’s e das diversas tentativas em privatizar a coisa 

pública. 

As OS’s criadas pela Lei 9.637 de 15 de maio de 1988 apresentam em sua constituição 

aspectos contrários ao SUS, entre eles destacam-se: extinção dos servidores públicos, onde a 

gerência é realizada pelas OS’s; gestão dos recursos humanos centralizadora e normativa; 

saúde assumida na perspectiva mercadológica, deixando de ser um direito público; e a 

desvalorização do controle social, quebrando um dos princípios concebidos pelo SUS. 

As OSCIP’s se diferenciam das OS’s no que se refere à prestação de serviços. Estas se 

referem a entidades que desempenham serviços públicos, que o Estado decide apoiar, 

enquanto as OS’s referem-se à gerência de serviços que já são realizados pelo Estado.  

As ações serão focalizadas, não haverá participação da comunidade nem controle 
social, a descentralização das ações será para a iniciativa privada. Segundo o autor é 
estabelecido que as OSCIPS devam publicar regulamento próprio contendo os 
procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para 
compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público, observando-se os 
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princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 
da eficiência. O capital privado na saúde encontra-se hoje diversificado em 
diferentes frentes de atuação, através dos planos de saúde, das cooperativas que 
mantêm convênio com os sistemas municipais ou por intermédio de convênios com 
o SUS. A partir disto pode-se avaliar que as OS e as OSCIPS trabalham na vertente 
do capital, na busca de metas, contenção de gastos, desvinculando o poder público 
de sua responsabilidade passando para a iniciativa privada, nota-se que para atingir 
seus objetivos, não são medidos os esforços por parte das empresas contratadas. 
(REZENDE, 2008) 

 
 Nesta contextura, é visível ainda mudanças no regime previdenciário, contratação de 

OS’s para realizar atividades que são de responsabilidade do Estado, e a contratação de mão-

de obra sob a forma de terceirização.  

O estudo de March (2008) identifica semelhanças entre as propostas da Reforma 

Administrativa do Estado proposta por Bresser Pereira, com a proposição das FEDP's 

construídos no governo Lula. 

A privatização de instituições estatais iniciada no governo FHC é retomada e se 
reconfigura no Governo Lula a partir da instituição das parcerias público-privadas e 
da proposição das FEDP. [...] Na proposição de FEDP a questão da flexibilização 
dos direitos dos trabalhadores do serviço público é central. Esse ataque se traduz nas 
diversas consequências – ausência de perspectivas para os trabalhadores que não 
forem cedidos para as FEDP, quando isso se tornar possível; estabelecimento de 
salários e regimes de trabalho diferenciados para os trabalhadores de uma mesma 
instituição ou serviço, aprofundando o problema já presente no SUS em relação à 
diversidade de regimes de trabalho e vencimentos entre os trabalhadores vinculados 
às diversas esferas públicas, que atuam em um mesmo serviço; perda da estabilidade 
para os trabalhadores que ingressarem nas FEDP, instituição de uma multiplicidade 
de carreiras, já que cada FEDP instituirá seu próprio plano de carreira (MARCH, 
2008, p.11-12). 
 

Essas medidas neoliberais incorporadas ao setor saúde dentro da contrarreforma do 

Estado, longe de ser a solução para a consolidação do SUS de direito, são as causas das 

contradições do sistema de saúde brasileiro, seja em sua gestão, seja no processo de trabalho 

ou no modelo de atenção, que tem incorrido numa flexibilização do projeto sanitarista e numa 

tentativa de desmonte do SUS. 

A história nos mostra épocas de intenso crescimento econômico no Brasil sem a 
diminuição das desigualdades. Estudos realizados pelo Ipea – Fundação Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – demonstram que é possível erradicar a pobreza no 
Brasil com os recursos existentes e em curtos prazo, do ponto de vista financeiro, 
bastando para isso criar um imposto específico de transferência de renda que 
retirasse 8% dos rendimentos dos 10% mais ricos do país ou 5% dos 40% mais ricos 
(VASCONCELOS, 2011, p. 82). 
 

A afirmação dos ideais neoliberais traz inúmeras consequências no âmbito das 

políticas sociais brasileiras:  

A orientação destas políticas sociais tem sido alterada de forma significativa, uma 
vez que estão sendo retiradas gradativamente da esfera estatal para a privada, via 
mercado ou terceiro setor. Isto significa a precarização das políticas sociais, que 
deixam de ser universais e passam a ser focalizadas, seletivas e condicionadas; 
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ofertadas gratuitamente, porém em um nível marginal, apenas aos mais necessitados, 
não gastando os recursos financeiros com aqueles que têm condições de adquirir no 
mercado. (SOUZA, 2014, p. 39) 

 

No âmbito da assistência, a proposta original da reforma sanitária de um modelo de 

atenção pautado nas reais necessidades de saúde da população e nos determinantes sociais da 

saúde não foi cumprida. De acordo com Vasconcelos (2011, p. 89), “o que se pode perceber 

hoje, no cotidiano das unidades de serviço são profissionais de saúde presos ao modelo 

clínico-assistencial”. 

No que tange a gestão dos recursos, muitos são os desafios para a concretização da 

proposta original do SUS. “O processo de desburocratização/ democratização é mediado pelas 

relações de forças e poder político a nível federal, regional e local” (VASCONCELOS, 2011, 

p. 78).  

Assim, além das constantes terceirizações na gestão dos recursos da saúde, a 

descentralização com controle social democrático e participativo, via os Conselhos e 

Conferências16, tem sido confrontada com limites inerentes à cultura política brasileira, que 

constituiu-se numa não participação das camadas populares nos espaços de decisão da 

política. Ainda de acordo com a mesma autora,  

a ausência de defesa de um serviço público de saúde universal, como explicitado na 
constituição, por parte considerável da população, deve-se não só a falta de 
qualidade dos serviços públicos – diante da ausência de controle social e 
falta/precariedade dos recursos financeiros, materiais e humanos -, mas, 
principalmente, à não-introjeção da noção de direito público à saúde que, 
transcendendo a democratização do consumo de assistência médica, considere os 
determinantes socioambientais da saúde (VASCONCELOS, 2011, p. 79). 
 

Na nossa leitura, as contradições que perpassam a saúde pública no Brasil não se 

justificam apenas pela reiteração do discurso neoliberal de ingerência, desqualificação e 

burocracia da coisa pública. Elas expressam determinações econômicas, políticas e sociais 

inerentes ao modo de ser da sociedade capitalista brasileira. Em outras palavras, a efetivação 

de um modelo de saúde pautado nas reais necessidades da população não depende do 

crescimento econômico que deva ser aligeirado pelo Estado, mas sim da “vontade política” 

deste Estado em socializar a riqueza produzida, no sentido de garantir as necessidades 

humanas. 

                                                           
16 São instâncias formais para o exercício do controle social junto a Política de Saúde, garantida pela Lei 8.142-
1990.  



55 
 

Ainda que entendessem que o horizonte não seja introduzir ética e humanidade no 

capitalismo, este é o caminho capaz de materializar condições básicas para a realização da 

saúde como direito social e de sobrevivência (VASCONCELOS, 2011, p. 83). 

A proposta da Reforma Sanitária, para além do caráter redistributivo que caracteriza as 

políticas sociais do Estado capitalista, apresenta um caráter civilizatório capaz de estimular a 

participação social, a consciência política e sanitária da população, além de se pautar na 

necessidade social de saúde como necessidade de apropriação de um bem individual e 

coletivo enquanto componente de cidadania. Nessa perspectiva a Reforma Sanitária, ainda 

que embora, longe de propor uma ruptura com as determinações que estruturam a sociedade 

capitalista, oferece as condições para a emancipação política dos usuários da saúde, 

forcejando condições para a emancipação humana. 
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CAPÍTULO III 
A IMPLANTAÇÃO DA EBSERH E O AVANÇO DA POLÍTICA ULTRALIBERAL17 

NO BRASIL: UMA REALIDADE POSTA NO HC-UFTM 

 

Neste capítulo, tratamos da política de privatização do Estado e sua ótica 

mercadológica, mais especificamente seu avanço na Política de Saúde, com a entrada em cena 

da EBSERH. Para tanto, resgatamos a crise dos hospitais universitários e seus rebatimentos 

no âmbito da gestão da saúde pública, o processo de implantação da EBSERH no HC-UFTM 

e como este processo vai de encontro ao atual cenário da política de saúde do país, por fim os 

movimentos e posicionamentos da sociedade acerca da EBSERH. 

A Seguridade Social é um legado da Constituição Federal de 1988, que expõe uma 

contradição, se por um lado traz o reconhecimento dos direitos sociais, por outro expressa que 

tais direitos são de responsabilidade do Estado e da sociedade.  

Isto é, conforme o artigo 194, “A Seguridade Social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos relativos à Saúde, à Previdência e à Assistência Social”. E em seu artigo 195, em 

relação ao financiamento: “A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de 

forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 1988).  

Esse financiamento deixa uma lacuna em relação a recursos exclusivamente estatal. E, 

ainda, abre possibilidade para a entrada de capital internacional no art. 171, CF/88: “A lei 

disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, 

incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros”. Assim, seguem demais artigos 

que possibilitam a operação de empresas de economia mista e de empresas privadas como 

prestadoras de sérvios mediante determinadas condições e licitações.  

Essa situação afeta não só os serviços que deveriam ser privativos do Estado no 

âmbito da Seguridade social, como também a forma de contratação de trabalhadores e 

profissionais, em especial na área de saúde, pois permite, conforme art. 173, §1º, inciso II, “a 

sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 

obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários”. 
                                                           
17 Para nós o conceito ultraliberal significa o conjunto de políticas adotadas por governos conservadores a partir 
da metade da década de 1970 e disseminadas pelo mundo através de organizações internacionais. Este conceito 
retoma e propaga os valores do pensamento liberal e conservador dos séculos XVIII e XIX, que é também 
chamado de neoliberalismo. Para tanto, não podemos chamar de neoliberalismo, já que neo vem de novo, este 
tipo de política que não possui nada de novo, é sim um modo de agir fortalecido e impregnado nesta sociedade. 
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3.1.  Crise dos Hospitais Universitários e seus rebatimentos no âmbito da gestão da 
saúde pública 

 

Para adentrar na discussão sobre a criação da EBSERH, é necessário retomarmos ao 

conceito de HUs. Conforme alude Souza (2014, p. 41), 

os hospitais universitários são espaços de ensino, pesquisa, extensão e assistência. 
Eles são vinculados às universidades e servem como campo de aprendizado para 
alunos e prestam serviços de assistência à saúde aos usuários do Sistema Único de 
Saúde.  

  

Em 1990, com a implantação do SUS e a construção dos conceitos de equidade e 

integralidade no atendimento a toda população brasileira, os HUs passam a fazer parte desse 

sistema.  

Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), mediante convenio, preservada a sua autonomia 
administrativa, em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, 
ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas instituições a que estejam 
vinculados. (BRASIL, 1988, p. 18)  

 
É importante mencionar que os HUs, por disporem de maiores recursos, são 

referências no atendimento de média e alta complexidade, atendendo a maior parte da 

população. Tal fato leva a uma sobrecarga nessas instituições, devido à ausência de 

planejamento, de organização e financiamento necessário para a realização das ações.     

No que se refere ao financiamento, é possível afirmar que este foi um grande problema 

encontrado pelos HUs a partir de sua integração com o SUS, sendo essa estrutura 

desrespeitada em diversos pontos. Os HUs seriam financiados pelo Ministério da Educação 

(MEC) e pelo Ministério da Saúde (MS), contudo, isso não aconteceu: “o acordo foi quebrado 

em alguns pontos, como congelamento da tabela de procedimentos do SUS; falta de concurso 

público para contratação, além da diminuição do financiamento por parte do governo federal” 

(PILOTTO, 2008). 

Por conseguinte, a não realização de concursos públicos resultou na contratação de 

diferentes vínculos de trabalho, o que gerou um grande quadro de terceirizações nos HUs, “os 

quais passaram a ser pagos com o dinheiro que deveria ser usado na estrutura” (PILOTTO, 

2008). 

Neste cenário destaca-se também outro problema que se refere ao orçamento. A verba 

que é repassada para os HUs é bem inferior à quantidade necessária ao custeio das despesas e 

dos serviços. O quadro abaixo ilustra isso:  
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IFES HOSPITAL PRODUZIDO APROVADO / 
PAGO 

PAGO / 
PRODUZIDO 

UFSM 
HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO 
34.263.031,48 24.821,946,24 -9.441.085,24 

HCPA 
HOSPITAL DE 

CLÍNICAS DE PORTO 
ALEGRE 

86.099.214,00 77.163.157,17 -8.963.056,83 

HFES 
HU CASSIANO 

ANTÔNIO DE MORAES 
23.658.402,18 18.114.297,97 -5.514.104,21 

UFMS 
HU MARIA 

APARECIDA 
PEDROSSIAN 

15.662.272,02 11.998.495,96 -3.663.776,06 

UNIRIO 
HU GAFFRÉE E 

GUINLE 
7.941.511,87 5.396.665,80 -2.544.846,07 

Quadro I. Dados financeiros de produção SUS por meio dos quais se verifica um déficit 
entre o produzido e o pago.  Fonte: Brasil, 2009. 

  A diferença entre o que é repassado aos HUs e a quantidade necessária para a 

realização das ações implicam diretamente na realização dos serviços. Tal fato, com o passar 

do tempo, leva os HUs a contrair uma enorme dívida. Pilotto (2007); Brasil, (2009) apud 

Souza, (2014, p. 48) afirmam que “essa dívida está em torno de 425 milhões de reais”.

 Diante tal fato, o governo culpabiliza a gestão dos HUs pela crise vivenciada, trazendo como 

solução a privatização desses hospitais.  

  Neste contexto, é evidente que a proposta de um novo modelo de gestão dos HUs, não 

vem ser a solução. Fica evidente a questão mercadológica e os interesses políticos, que têm 

como objetivo reproduzir o capital, e não de fato garantir uma saúde pública de qualidade, 

universal, equânime e integral.   
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3.2. Entendendo a EBSERH 

 

Desde a década de 1990, as políticas sociais vêm sofrendo com o ideário neoliberal, o 

que seria uma contrarreforma de Estado e não uma reforma como propunha Bresser Pereira 

(Behring, 2008). Esta contrarreforma sinaliza com mudanças estruturais regressivas sobre os 

trabalhadores, flexibilizando o mundo do trabalho, apoiando as privatizações e atuando no 

desmonte da Política de Saúde, o que atacava diretamente o caráter público e universal do 

SUS. 

O Estado, como parte primordial para o capital, transfere algumas áreas que seriam 

mais lucrativas para o capital, e neste sentido propõe a concepção da Fundação Estatal de 

Direito Privado vinculada ao Ministério da Educação (MEC) juntamente com o Ministério do 

Planejamento e Orçamento e Gestão (MPOG) que, por meio da Medida Provisória n. 520 de 

31 de dezembro de 2010, autoriza ao Poder Executivo a criação da empresa pública 

denominada EBSERH. 

A criação da EBSERH está diretamente ligada à crise dos HUs, que se agravou na 

década de 1990 em face da gestão e do financiamento. Diante tal fato, era preciso buscar uma 

solução. Em 1999, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) promoveu várias oficinas referentes 

à questão do financiamento, gestão e prestação de serviço dos HUs.  

No que se refere à prestação de serviços e ao ensino nos hospitais universitários. 
Quanto à gestão e ao financiamento, foram propostos contratos de gestão entre o 
hospital e o gestor do sistema, respeitada a autonomia universitária, no qual seriam 
definidas as responsabilidades e os compromissos de missão, metas, indicadores, 
avaliação e controle, inclusos os aspectos de ensino e pesquisa. Ainda foi 
mencionada a necessidade de revisão da lógica de financiamento baseada no 
pagamento por produção, uma vez que sua base de cálculo era incoerente com os 
serviços oferecidos por um hospital de ensino (BARROS, 2013, p.265). 

 

Ao iniciar as mudanças da gestão dos HUs em 2003, foi criada a Comissão 

Interinstitucional pela Portaria Interministerial MS/MEC/MCT/MPOG n. 562/2003, para 

“avaliar e diagnosticar a atual situação dos Hospitais Universitários e de Ensino no Brasil, 

visando reorientar e/ou formular a política nacional para o setor”. (BRASIL, 2003; BARROS, 

2013 apud SOUZA, 2014, p. 49-50).  Esta Comissão era composta pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), 

Ministério da Educação (MEC), e as Associações: Associação Nacional dos Dirigentes de 

Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), Associação Brasileira de Hospitais 

Universitários e de Ensino (ABRAHUE).  
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Em 2004, a partir dos estudos realizados por essa Comissão, criou-se por intermédio 

da Portaria Interministerial MEC/MS n. 1006/2004 o Programa de Reestruturação dos 

Hospitais de Ensino do Ministério da Educação, com o propósito de amenizar os problemas 

dos Hus. A portaria traz como objetivo 

Instrumentalizar a implementação do processo de reestruturação da Política 
Nacional de Atenção hospitalar, permitindo o aprimoramento e a inserção destes 
estabelecimentos no Sistema Único de Saúde – SUS, da contratação dos serviços de 
saúde ofertados, de sua respectiva forma de financiamento, bem como dos 
mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades de atenção, de gestão, 
de ensino e de pesquisa. (BRASIL, 2003, p.3) 
 

 Para tanto, foram estabelecidos alguns mecanismos a serem utilizados por essa 

portaria: a contratualização e a certificação. A contratualização 

É um contrato assinado entre o gestor local do SUS e o HUs. No contrato deveriam 
ser estabelecidas metas quantitativas e qualitativas, considerando não só os serviços 
de assistência, mas, também, o ensino, a pesquisa e a extensão. Também seriam 
incluídas metas relacionadas à gestão hospitalar (SOUZA, 2014, p. 50).  
 

E a certificação consiste 

Em um processo de avaliação, qualificação e certificação dos hospitais de ensino 
adotada e realizada pelos Ministérios da Educação e da Saúde” (BARROS, 2013, 
p.266). A certificação é válida por dois anos, sendo necessário ser renovado ao fim 
do prazo, para isto ocorre uma nova avaliação da instituição. Para receber a 
certificação o hospital de ensino deve estar inscrito no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) como campo de aprendizado prático na área de 
saúde, além de atender às exigências estabelecidas na Portaria Interministerial 
MEC/MS nº 2400/2007 (BARROS, 2013, p.15). 

 

 Tal proposta construída pela Portaria n. 1006/2004 representa um retrocesso, visto que 

o estabelecimento de plano de metas a ser seguido e executado pelos HUs cria um precedente 

para que o financiamento ficasse mantido em uma lógica numérica, quantitativa. 

 Tais estratégias não foram suficientes para solucionar os problemas dos HUs, para 

tanto, criou-se novas alternativas. Em 2006, foi criado o Grupo de Trabalho por intermédio da 

Portaria Interministerial n.1643/2006 composto pelo: MEC, MCT, MS, MPOG. Este grupo 

produziu um relatório, publicado no final de 2006, propondo a criação de Fundação Estatal de 

Direito Privado como possível alternativa para a gestão dos hospitais.  

 Nesse entendimento, em 2007, foi apresentado o Projeto de Lei Complementar (PL) 

n.92/2007, concebendo as Fundações Estatais de Direito Privado, trazendo alguns aspectos 

específicos dos HUs. Esta PL “propõe a criação de Fundações Estatais de Direito Privado para 

atuarem nas áreas não exclusivas do Estado, ou seja, na política de saúde e demais políticas 

sociais” (SOUZA, 2014, p. 51). Devido a diversas mobilizações sociais esta PL foi arquivada.  
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 Em 2008, mediante a Portaria MEC n.04/2008, os HUs adquirem autonomia 

financeira, transformando-se em unidades orçamentárias próprias. Neste contexto, “ocorreu 

uma redução no controle normativo e uma elevação na responsabilização dos gestores desses 

hospitais” (BARROS, 2013, apud SOUZA, 2014, p. 51). Tal fato, conforme retrata Cislaghi 

(2011, p. 51) apud Souza (2014, p. 51-52), “não se trata de autonomia, [...], e sim uma forma 

de flexibilizar estas instituições para a implantação de novos modelos de gestão”. 

Como visto, sucessivas medidas são tomadas em relação aos hospitais universitários. 

Assim, pelo decreto n.7.082 de janeiro de 2010 foi criado o Programa de Reestruturação dos 

Hospitais Universitários (REHUF). Tal decreto: 

Institui o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários 
Federais- REHUF dispõe sobre o financiamento compartilhado dos hospitais 
universitários federais entre as áreas da educação e da saúde e disciplina o regime da 
pactuação global com esses hospitais. (BRASIL, 2010, p. 1).  
 

Em seu artigo 2º, o decreto nº 7.082 destaca o objetivo do REHUF “criar condições 

materiais e institucionais para que os hospitais universitários federais possam desempenhar 

plenamente suas funções em relação às dimensões de ensino, pesquisa e extensão e à 

dimensão da assistência à saúde”. (BRASIL, 2010, p.1). E ainda traz como diretrizes em seu 

artigo 3º:  

I - instituição de mecanismos adequados de financiamento, compartilhados entre as 
áreas da educação e da saúde;  
II - melhoria dos processos de gestão;  
III - adequação da estrutura física;  
IV - recuperação e modernização do parque tecnológico;  
V - reestruturação do quadro de recursos humanos dos hospitais universitários 
federais; e,  
VI - aprimoramento das atividades hospitalares vinculadas ao ensino, pesquisa e 
extensão, bem como à assistência à saúde, com base em avaliação permanente e 
incorporação de novas tecnologias em saúde. (BRASIL, 2010).   

 

Com a criação do REHUF, são destinados aos HUs recursos específicos à melhoria da 

estrutura física e aquisição de equipamentos tecnológicos. (BARROS, 2013 apud SOUZA, 

2014, p. 51). Todavia, alguns problemas foram amenizados, outros não tiveram 

resolutividade, como a recomposição do quadro de trabalhadores. Os sucessivos cortes 

impostos pelo governo federal aos recursos das universidades públicas aceleraram a 

precarização dos hospitais universitários, assim, abrindo caminho para implantação da 

EBSERH. Vale ressaltar que a criação desta empresa busca imprimir uma gestão orientada 

pela lógica gerencial bem como pela obrigatoriedade, por parte dos HUs, de cumprir às 

determinações impostas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em face do grande 

quantitativo de pessoal terceirizado nos hospitais, em diversas funções e com vínculos 
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contratuais precários, em sua maioria contratos “temporários”, mas que perduram há vários 

anos. 

A articulação entre ministros do MEC e da MPOG resultou na Exposição de Motivos 

Interministerial (EMI) n. 00383/2010/MP/MEC, de 23 de dezembro de 2010, autorizando a 

criação da EBSERH. A exposição de motivos deu origem a MP n 520/2010,18 assinada pelo 

presidente Lula no apagar das luzes do governo, precisamente no último dia de seu mandato.  

Tratou-se de uma tentativa frustrada de criação da EBSERH. Em razão da luta e 

pressão dos movimentos sociais, a Medida Provisória n.520 perdeu sua vigência e 

consequentemente não foi convertida em lei. A ofensiva  

A ofensiva por parte do governo para garantir a criação da EBSERH deu 

prosseguimento com a exposição de motivos n. 00127/2011/MP/MEC, de 20 de junho de 

2011, submetendo novamente ao Congresso Nacional, o Projeto de Lei 1749, articulado pelos 

ministros do MPOG, Miriam Aparecida Belchior, e do MEC, Fernando Haddad, que se 

apresenta como uma nova versão da mesma proposta,  

Os ministros aduziram no documento que a empresa pública permitiria implantar um 
modelo de gestão administrativa, orçamentária e financeira baseado em resultados e 
em efetivo controle de gastos, dotados de instrumentos mais eficazes e transparentes 
de relacionamento entre o hospital, a universidade e a Ebserh. A gestão integrada de 
várias unidades hospitalares também foi defendida, pois permitiria obter ganhos de 
escala e especialização nos processos de compras, em processos finalísticos, na 
aquisição e disseminação de tecnologias e na gestão de pessoas. (BARROS, 2013, 
p.20). 

 
 

Sobre a criação da EBSERH, o Plenário do Conselho Nacional de Saúde, na Reunião 

Ordinária, realizada nos dias 05 e 06 de outubro de 2011, aprovou Moção19 rejeitando a 

proposta de criação considerando que 

representa um retrocesso no fortalecimento dos serviços públicos sob o controle 
estatal, pois evidencia, mais uma vez, o debate acerca da concepção de Estado; 
as contradições existentes na formatação do Estado Brasileiro serão aprofundadas 
com a manutenção da flexibilização das relações de trabalho resultante da 
terceirização nas Universidades, através de parcerias com Fundações de Apoio 
Privadas, empresas de terceirização e, por último, essa Empresa; 

                                                           
18 A MP n. 520 previa a criação de uma empresa pública de direito privado, ligada ao Ministério da Educação, 
essa Medida abria a possibilidade da nova pública administrar quaisquer unidades hospitalares no âmbito do 
SUS. (CASTELHANOS, 2016) 
19 MOÇÃO Nº 015, DE 06 DE OUTUBRO DE 2011. 
http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2012/17_out_ebserh.html 
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o Estado Brasileiro não pode secundarizar o papel desenvolvido pela Universidade 
Pública Brasileira na transformação social, no desenvolvimento e soberania do país, 
por se encontrar intrinsecamente relacionado ao modelo de Estado;   
é de fundamental importância a oferta dos serviços prestados, de forma gratuita e de 
qualidade, na área da saúde e da educação pela Universidade no cumprimento de seu 
papel com vistas ao fortalecimento do Estado Brasileiro, e que estes serviços, como 
bens sociais, não devem ser mercantilizados; 
a precarização, resultante do processo de terceirização, é um mal para o serviço 
público, por se constituir, na maioria, um canal de corrupção, de clientelismo, de 
nepotismo, de baixa qualidade nos serviços públicos prestados à população;    
considerando que, com a criação da EBSERH, o capital continuará vindo 
diretamente do Tesouro, mas, as demais fontes continuarão sendo financiadas, 
inclusive com recursos do SUS, ficando evidente que a origem dos recursos 
continuará sendo a mesma: recursos públicos disponibilizados para o setor privado; 
as determinações contidas no Acórdão do Tribunal de Contas da União, de 2006, 
precisam ser cumpridas, e, consequentemente, realizados concursos públicos, via 
Regime Jurídico Único, para substituição do pessoal terceirizado dos Hospitais 
Universitários, atualmente pagos com recursos de custeio designados por meio do 
SUS; 
a solução para a chamada crise dos HUs, resultado da redução gradativa de pessoal 
que assolou o setor público, e a falta de investimentos necessários para dar conta de 
toda a missão de atenção social (ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde) 
está na retomada dos concursos públicos pelo Regime Jurídico Único e pelo 
incremento financeiro no orçamento dessas Unidades Acadêmicas, para 
cumprimento de suas funções, com qualidade social, sem se esquecer da 
corresponsabilidade do Ministério da Saúde. 
 

 Assim, contrariando os movimentos de luta em defesa da saúde pública, sobretudo a 

Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde, no dia 15 de dezembro de 2011, foi 

sancionada a Lei n.12.550, criando a EBSERH, uma empresa pública de direito privado, 

vinculada ao MEC, sob a forma de sociedade anônima, conforme o art. 1º da Lei 6.404/76 20 

traz “a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a 

responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço da emissão das ações 

subscritas ou adquiridas”.  

Para uma melhor compreensão sobre a EBSERH, reportamos o conceito de 

administração pública direta e indireta. De acordo com Filho (2014, p. 12), 

O verbo administrar indica gerir, zelar, enfim uma ação dinâmica de supervisão. O 
adjetivo pública pode significar não só algo ligado ao Poder Público, como também 
à coletividade ou ao público em geral”. Todavia, não deve confundir a administração 
pública com os Poderes que são a base do Estado, a destacar o Poder Executivo que 
exerce funções administrativas e os Poderes Legislativo e Judiciário que também 
exercem diversas atividades administrativas. Contudo, “todos os órgãos e agentes 
que, em qualquer desses Poderes, estejam exercendo função administrativa, serão 
integrantes da Administração Pública”. (FILHO, 2014, p. 12) 
 

 A administração pública é dividida em direta e indireta. A administração pública direta 

é composta pelos agentes e órgãos que estão diretamente ligados ao sistema federativo 

                                                           
20 A Lei 6.404 dispõe sobre as sociedades por ações. (BRASIL, Lei 6.404 de Dezembro de 1976). Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm 
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(Federação, Estados e Municípios), responsáveis por exercer as atividades administrativas de 

maneira centralizada. Já a administração indireta refere-se a entidades que têm como função 

administrar e possuem personalidade jurídica própria, a destacar as sociedades de economia 

mista, as autarquias, fundações públicas e empresas públicas, tendo como incumbência 

realizar as atividades administrativas de forma descentralizada.  

A EBSERH faz parte da administração pública indireta. Conforme a Lei 12550/ 2011: 

Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública unipessoal, na forma 
definida no inciso II do art. 5o do Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, e 
no art. 5o do Decreto-Lei no 900, de 29 de setembro de 1969, denominada Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, com personalidade jurídica de 
direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação, com 
prazo de duração indeterminado (BRASIL, 2011).  
 

 Neste contexto, verifica-se a descentralização para entidades de direito público e 

privado de uma atividade governamental, sendo esta atividade realizada pela coordenação da 

administração direta, sendo tal responsabilidade dos Ministérios da Saúde e da Educação. A 

EBSERH é, portanto, 

um ente estatal integrante da administração indireta. Não pode, portanto, ser 
considerada uma ‘privatização’ em sentido técnico, porque não implica a delegação 
de serviços, tampouco a desconstituição da natureza de serviço público dos serviços 
do SUS prestados em suas dependências. Na EBSERH mantém-se a vinculação 
orgânica do ente estatal com o poder público. Entretanto, o modelo EBSERH 
quando comparado aos modelos estatais clássicos de prestação de serviços públicos 
de saúde (autarquias, fundações públicas), implica uma escolha legislativa pela 
relativização das normas de direito público, flexibilizando-as. (SODRÉ, et.al., 2013, 
p. 373-374)  
 

 A EBSERH faz parte de um novo modelo privatizante de gestão, que vem para 

gerenciar o maior sistema hospitalar público das Américas, composta por 46 hospitais 

universitários. Neste entendimento os HUs passam a ser geridos por essa empresa. Cardial 

(2013, p.85) apud Souza (2014, p. 52-53): “a implantação do REHUF associado à EBSERH 

[sic]consolida a desvinculação administrativo financeira dos HUS’S em relação às 

universidades e, consequentemente ao fundo público”.  

 Não obstante, apesar da EBSERH não ser considerada um meio de privatização, a sua 

implantação ocasiona “a ampliação do espectro de entronização da lógica de mercado na 

gestão dos serviços do SUS”. (ZIGATO, 2015, p. 56) 

 A reflexão realizada por Sodré possibilita apreender a lógica do financiamento da 

EBSERH.  

Assim como as empresas públicas de modo geral, pode vir a ser uma empresa estatal 
dependente ou não. A estatal dependente é a empresa controlada que recebe do ente 
controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de 
custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de 
aumento de participação acionária (art. 2, inciso III, da Lei de Responsabilidade 
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Fiscal). Nesse caso, a EBSERH receberá custeio orçamentário direto do poder 
público. As empresas estatais não dependentes são aquelas que não dependem de 
financiamento direto do ente público controlador. (SODRÉ, et.al, 2013, .p.374) 

  

 É importante mencionar as contradições existentes entre os princípios do SUS e as 

diretrizes da EBSERH.  O SUS tem como princípios:  

a) universalidade; b) integralidade; c) equidade; d) hierarquização e regionalização; 
e) descentralização e f) participação da comunidade. No caso da Ebserh, destacam-
se como as suas principais diretrizes os seguintes pontos já discutidos: a) orientação 
por metas; b) busca por lucro e c) sem previsão de controle social. (OLIVEIRA, 
2014, p. 134).  

 
 Outra questão importante refere-se à criação da empresa. O documento de elaboração 

da EBSERH defende a sua institucionalização para garantir “reestruturação física e 

tecnológica e também solucionar a necessidade de recomposição do quadro de profissionais 

dos hospitais”. (EBSERH, 2013, p. 2). A criação da EBSERH refere-se a necessidade da 

recomposição do quadro de trabalhadores, que estava de forma irregular. Desde 2006, vários 

hospitais universitários receberam do Tribunal de Contas da União (TCU) um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) sobre o contrato de trabalhadores que se encontravam de 

forma ilegal. Todavia, tal determinação não foi realizada pelo governo federal por meio da 

realização de concursos, mas sim pela criação da EBSERH.  

O governo teve quatro anos para fazer concursos públicos a fim de que fosse reposto 
o quadro de servidores dos Hus que estava muito defasado em diversos Hus – visto 
que a determinação do TCU ocorreu em 2006; porém o governo não se preocupou 
efetivamente em resolver as irregularidades apresentadas. Confirma-se então, a 
intenção premeditada em retirar da mão das universidades e gestão dos hospitais 
universitários por meio de um modelo de gestão de direito privado. (CISLAGHI, 
2011) 
 

A criação da EBSERH fere os princípios da CF de 1988 e do SUS, visto que a 

centralização da gestão passa a ser de uma empresa, voltada para a lógica mercantil, com a 

objetivação de lucros, infringindo assim o princípio da descentralização contido no SUS.  

Outro aspecto é a forma de contratação dos trabalhadores por regime celetista (CLT- 

Consolidação das Leis Trabalhistas). Neste entrecho é visível a precarização do trabalho, com 

a mudança da contratação do Regime Jurídico Único (RJU) para a Consolidação das Leis de 

Trabalho (CLT). Com a EBSERH, os trabalhadores são submetidos a concursos, todavia não 

possuem segurança de estabilidade, ficam acometidos pela gestão privada, pois de acordo 

com Bravo; Menezes (2014, p. 31): “os contratos de gestão com as entidades privadas e os 

contratos de trabalho com os profissionais de saúde são precários e podem ser rescindidos 

unilateralmente a qualquer tempo, afetando a continuidade de serviços”. A inconsistência da 
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permanência dos profissionais que já não possuem vínculos permanentes fragiliza também o 

acesso universal e de qualidade aos HUs. 

Os princípios do controle social também são feridos com a implantação dessa 

empresa. Com a EBSERH, as prestações de contas e diversas deliberações não são repassadas 

para os conselhos de saúde, onde há participação popular, mas sim por conselhos 

administrativos da própria empresa.  

Concorda-se com Bravo (2013; 2014) ao afirmar que os modelos privatizantes de 

gestão da saúde têm afirmado a estratégia da contrarreforma do Estado brasileiro, de 

privatização do setor público, com comprometimento dos direitos sociais e trabalhistas, 

devido a sua flexibilização e precarização, e o repasse do fundo público para o setor privado. 

Indo além, contraria a legislação do Sistema Único de Saúde, limita o controle social, propicia 

o desvio de recursos públicos e prejudica os trabalhadores, pois os modelos privatizantes 

eliminam os concursos públicos o precariza ainda mais o mundo do trabalho. 

Outro aspecto refere-se à assistência à saúde da população. A implantação dessa 

Empresa reflete diretamente na assistência aos usuários da saúde, dificultando 

significativamente as condições de vida do trabalhador-usuário, visto que há redução tanto na 

quantidade e qualidade dos serviços que são prestados. Perante tal fato, podemos afirmar que 

o propósito da Empresa é 

disputar no mercado a prestação de serviços como: os convênios de saúde, os 
financiamentos das indústrias farmacêuticas para projetos de pesquisa, ou ainda 
financiamento para investimento em estudos relacionados a equipamentos 
hospitalares de diagnósticos de tratamento federais (GRANEMANN, Web. 15 Nov. 
2012 apud CARDOSO, 2015, p. 42).  
 

 Com efeito, é possível que  

os trabalhadores pobres deste país terão reduzidas as suas possibilidades de serem 
tratados quando adoecidos com os mais bem formados profissionais de maneira 
gratuita. Serão os trabalhadores pobres mais uma vez preteridos nos bons serviços 
de atendimento à saúde e à educação, mesmo os que sejam os que sustentam pelo 
seu trabalho e pelos seus impostos que recolhem ao Estado, os principais 
contribuintes para a formação do fundo público que sustenta todas as ações do 
Estado, inclusive os Hus e as universidades federais (GRANEMANN, Web. 15 Nov. 
2012 apud CARDOSO, 2015, p. 42).  
 

 Nesta contextura, o acesso à saúde é acometido pela gestão privada e a entrada da 

EBSERH nos HUs não só age como a privatização da coisa pública, como vem afirmar o 

caráter mercadológico assumido por essa nova gestão. A EBSERH é um processo de 

desmonte do serviço público e um ataque aos direitos da classe trabalhadora, uma vez que a 

saúde é um dever do Estado, conforme prevê a Constituição Federal de 1988.  
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3.2.1. A implantação da EBSERH: um olhar para o Hospital de Clínicas da UFTM 

 

A “crise” dos HU’s está associada a “política governamental” que fomenta o 

“subfinanciamento” da saúde pública brasileira, seguindo os parâmetros neoliberais ditados 

pelas agências internacionais, a saber: Banco Mundial e FMI. Portanto, a tal “crise” não se 

remete a uma mera falta de habilidade para gerir, com eficiência e eficácia, os recursos 

oriundos para os hospitais de ensino. Destaca-se que estas agências propõem que o Estado 

seja o ente que repassa os recursos para que as entidades não estatais executem as ações e 

serviços de saúde via contratos de gestão.  

Desta forma, a EBSERH executora das ações de gestão que seria responsabilidade do 

Estado, penetra nos HU’s orientada pela lógica do mercado, do trabalho associado a metas, 

produtividade, e o aprofundamento da precarização do trabalho no setor público.   

Com vistas à qualificação da gestão e melhoria dos recursos aplicados, o Ministério da 

Saúde instituiu o Programa de Gestão de Hospitais Universitários Federais do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Para tanto, buscou consultoria de uma instituição privada, o Instituto Sírio-

Libânes de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL), visando a capacitação dos gestores dos hospitais 

universitários federais, sob o argumento de contribuir para a qualificação da gestão hospitalar, 

e melhorar a qualidade da atenção à saúde no SUS. O trabalho desenvolvido pelo instituto 

junto aos hospitais e gestores visto como uma especialização. O Sírio-Libanês está com a 

tarefa de visitar as unidades e construir o perfil da rede, mapear a produção e construir junto 

com os gestores propostas de intervenção. Na prática, significa a busca pelo padrão de 

qualidade do Hospital Sírio Libanês (SP), ou seja, a difusão de valores e ideias relacionados à 

capacidade de gestão privada como parâmetro a ser seguido pelos hospitais universitários. 

Com tais atividades, a EBSERH investiu na primeira etapa, aproximadamente R$10 milhões 

de reais21 para capacitar gestores que já administravam os HU’s antes da implantação da 

empresa, e continuam integrando a gestão, só que agora orientados pela lógica da eficiência e 

da relação custo-benefício na assistência à saúde. Ou seja, se o problema era a gestão, melhor 

capacitar a antiga gestão, inserindo a ótica produtivista de atingimento de metas.  Talvez o 

trabalho desenvolvido pelo Instituto Sírio-Libânes deveria ter sido feito pela Fiocruz, 

empenhada na formação de quadros, produção de conhecimento e apoio técnico para a gestão 

do SUS. Com produção teórica robusta, a entidade é responsável pela formação de muitos 

                                                           
21EBSERH: a máscara está caindo Fórum Alagoano em defesa do SUS e contra a Privatização. Frente Nacional 
contra a Privatização da Saúde 
http://files3.dohms.com.br/sites_columbia/files/sindsa%C3%BAde/1/mascaracaindo.pdf 
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gestores públicos por meio de especialização, mestrado e doutorado. É oportuno destacar o 

compromisso e empenho da Fiocruz no desenvolvimento de ações voltadas para a melhoria da 

qualidade de vida dos brasileiros, fortalecendo os serviços de saúde oferecidos e a infra-

estrutura do Sus, sendo capaz de oferecer respostas imediatas a problemas emergenciais, 

assim como também contribui com conhecimento cientifico para o desenvolvimento de 

estratégias nacionais de saúde pública. 

Articulada as considerações, feitas até aqui, a implantação da empresa no HC-UFTM 

vem atendendo aos requisitos que uma empresa exige. Ressaltamos que o HC-UFTM exerce 

um papel fundamental para o desenvolvimento do SUS em diversas áreas, como a de 

referência assistencial de alta complexidade, formação de recursos humanos para a área da 

saúde, desenvolvimento de pesquisas, técnicas e procedimentos para a saúde pública e 

incorporação de novas tecnologias voltadas para a melhoria das condições de saúde da 

população mineira. O HC-UFTM é marcado por uma trajetória de luta, e foi essencial para 

que a antiga Faculdade de Medicina conquistasse o status de Universidade Federal.                                                                      

O HC- UFTM encontra-se localizado no município de Uberaba, Triângulo Mineiro, 

Minas Gerais22. Em 19 de agosto de 1967 a Santa Casa de Misericórdia de Uberaba é 

incorporada pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM), por meio do Decreto 

nº 60.83723 de 8 de junho de 1967. Em 1982, foi construído o Hospital Escola da FMTM e, 

em 2005, após a transformação da FMTM em universidade e a ampliação e modernização do 

hospital, este passa a ser denominado Hospital de Clínicas.  

O HC–UFTM é certificado como um hospital vinculado ao ensino, pesquisa e 

extensão, desenvolvendo pesquisas científicas de grande importância ao meio acadêmico, 

com vistas à formação de pessoas no campo da saúde pública. Concentra grande parte da 

oferta de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico no 

âmbito do SUS, atendendo cerca de 27 municípios que compõem a macrorregião do 

Triângulo Mineiro, como também a população do estado que procura por atendimento de alta 

complexidade. 

No que se refere à estrutura o HC-UFTM dispõe de 302 leitos ativos, sendo 10 leitos 

UTI adulto, 10 coronariano, 20 UTI infantil e 14 salas de cirurgia. O HC-UFTM ainda possui 

cinco anexos: Ambulatório de Quimioterapia, Ambulatório de Especialidades, Ambulatório 

                                                           
22  Dados retirados do site da UFTM, on line em http://www.ebserh.gov.br/web/hc-uftm/nossa-historia 
23 O Decreto n, 60.836 de 8 de junho de 1967 autoriza o Serviço de Patrimônio da União a aceitar doação de 
imóvel em Uberaba, Minas gerais, destinado ao Ministério da Educação e Cultura. (Decreto n, 60.836 de 8 de 
junho de 1967, Diário Oficial da União)  
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Maria da Glória, Centro de Reabilitação e Central de Quimioterapia, perfazendo 180 

consultórios, e ainda, o Pronto Socorro contendo 32 leitos.  

Até 17 de janeiro de 2013, o HC era gerido pela UFTM com o apoio da Fundação de 

Ensino e Pesquisa de Uberaba (FUNEPU). Com o processo de transição de gestão e 

governança que se iniciou em 2011 e consolidou em 2013, o HC – UFTM passa a ser gerido 

pela EBSERH. Entre os fatos que levaram a adesão do HC a empresa, estão os argumentos de 

impulsionar uma reestruturação física e tecnológica e otimizar atendimentos melhorando a 

estrutura física e de recursos humanos. 

A adesão à EBSERH ocorreu sem a participação da sociedade civil e acadêmica nas 

discussões de transferência de gestão. Os atores envolvidos neste processo foram a Reitoria da 

Universidade, os gestores do HC e os representantes da Empresa. Na ocasião, o CONSU 

(Conselho Universitário), órgão deliberativo da UFTM, não foi convocado, temendo um 

posicionamento contrário à implantação da Empresa no HC. Neste contexto, pode-se perceber 

um desrespeito à autonomia universitária.  

Com a implantação da EBSERH, cria-se o Plano Diretor Estratégico do HC-UFTM, 

documento que aponta dados referentes à quantidade de trabalhadores existentes no HC-

UFTM, e também propõe uma nova gestão na universidade, orientado por princípios 

mercadológicos, visando atingir metas e resultados. Em dezembro de 2013, o HC-UFTM 

contava com 2260 trabalhadores, dentre os quais 1141 pertencentes ao RJU (servidores 

federais), 1119 vinculados à FUNEPU, sob o regime celetista.   

A EBSERH vem com o objetivo de substituir os trabalhadores terceirizados da 

FUNEPU, por trabalhadores da empresa. Contudo, a liberação do concurso aconteceu 

somente em junho daquele ano e ainda assim, foram disponibilizadas somente 794 vagas, 

número muito inferior do estimado pela EBSERH e das demandas do HC-UFTM.  

Com a implantação da EBSERH, diversos trabalhadores da FUNEPU foram 

demitidos, o que provoca mudanças diretas nas condições e relações de trabalhos dos 

trabalhadores inseridos no HC-UFTM. É importante mencionar que os trabalhadores 

pertencentes à EBSERH não possuem a tão almejada estabilidade do concurso público, afinal 

seu regime de trabalho é celetista.  

Os fatos aqui citados corroboram na estratégia de retirar o Estado de suas funções 

produtivas, e apoiar as privatizações; tendo no horizonte a exigência de um Estado forte para 

conduzir o ajuste direcionado à expansão do Mercado. Disso resulta a desresponsabilização 
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do Estado com as políticas públicas, sendo a EBSERH um dos elementos pertencentes ao 

pacote da contrarreforma do Estado brasileiro.   

A EBSERH pretende reduzir a ação do Estado do âmbito da educação e da prestação 
de serviços à saúde, sob argumento velado da ineficácia do Estado; porém, a solução 
apresentada pelo capital e por seus representantes nos governos é incrementar menos 
Estado e promover a expansão do capital com o suposto “incomum” que ali há 
sempre eficiência. (CARDOSO, 2015, p. 41) 
 

Neste contexto, é notório a intenção de ruptura da atual política pública de saúde para 

com os princípios presentes na CF/88, em que a saúde é vista como um direito fundamental, 

sendo um dever do Estado e não deve atender a lógica do mercado.   

A EBSERH nega esse princípio constitucional e abre espaço para a mercantilização 
dos serviços de saúde prestado pelos HUs. O princípio de trabalho está ligado ao 
cumprimento de metas que são estabelecidos no Contrato de Gestão, por isso não 
existe a busca pela qualidade ou ampliação dos serviços prestados, prejudicando a 
população. (SILVA, 2015, p. 47) 
 

Tal fato infringe diretamente na gestão das políticas sociais públicas, que são 

transferidas para o setor privado. Essa desresponsabilização do Estado representa um grande 

retrocesso e vem afirmar o avanço do neoliberalismo, e os interesses do capital. 

No Brasil, não só o HC da UFTM aderiu à EBSERH, como veremos no quadro a 

seguir, muitos hospitais aderiram à empresa, e aqueles que ainda não aderiram sofrem com 

intensas provocações e assédios, muitos têm seus recursos e verbas cortados para que não haja 

outra saída senão a adesão à empresa. Isso demonstra como Estado brasileiro é corrompido, 

pois, para atender à ótica do mercado, deixa-se de repassar verbas que são voltadas para o 

atendimento à classe subalterna que depende do atendimento no SUS. 
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Quadro II- Sobre os IFES e HUs que adediram à EBSERH. Retirado de 

http://www.ebserh.gov.br/web/portal-ebserh/apresentacao1 

 

 

3.3. Movimentos e posicionamentos: a sociedade contra a EBSERH  
Um destaque para a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde  

 

Como abordado anteriormente, o processo de implantação da EBSERH no HC-UFTM 

ocorreu de forma verticalizada e autoritária, sem respaldo do órgão máximo da universidade, 

o CONSU e da sociedade civil, uma vez que ambos não foram consultados. Deste modo, a 

implantação da EBSERH fere os artigos do Estatuto e do Regimento Geral da UFTM no que 

se refere às competências do CONSU, pois conforme o art. 194, § 2º desse Regimento: “a 

aquisição e a alienação de imóveis dependem de autorização do CONSU”. Para tanto, neste 

sub tópico, busca-se trazer os movimentos, as estratégias e lutas realizadas diante esse 

processo de privatização da saúde.  

Em face do cenário de contrarreforma do Estado brasileiro, com alteração no campo 

de atuação do Estado, bem como na execução dos serviços públicos, surgem diversos espaços 

de lutas sociais que vão para além dos espaços institucionalizados (Conselhos e 
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Conferências), destacando-se neste contexto os Fóruns de Saúde presentes em diversos 

estados brasileiros e a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. 

Criada em 2010, durante o 1º Seminário Nacional que aconteceu no Rio de Janeiro, a 

Frente Nacional contra a Privatização da Saúde24 contou com a participação de 400 pessoas.  

A Frente Nacional Contra Privatização é um movimento social composto por 
diversas entidades, movimentos sociais, fóruns de saúde, centrais sindicais, 
sindicatos, partidos políticos e projetos universitários que não concordam com os 
rumos que a política de saúde tem tomado, sentido contrário aos princípios da 
Reforma Sanitária, desse modo está sendo mobilizado lutas sociais com o objetivo 
de defender, fortalecer e lutar por um SUS 100% estatal, público, universal e de 
qualidade. (FRENTE NACIONAL CONTRA A PRIVATIZAÇAO DA SAÚDE, 
2013, online) 
 

Conforme alude Bravo; Correia (2012, p. 140): 

A perspectiva da Frente é fortalecer as lutas contra a privatização nos estados e 
municípios, articulando e aprofundando-as em nível nacional. Os fóruns também 
têm se posicionado em defesa da qualidade dos serviços ofertados pelo SUS. Estes 
têm um grande desafio na construção de uma nova hegemonia no campo da saúde 
que reafirme o caráter público e estatal da saúde e o seu valor de uso, resistindo ao 
seu uso como mercadoria e fonte de lucro, perante a força dos aparelhos privados de 
hegemonia a serviço da reprodução dos valores e concepções de mundo da classe 
dominante que naturaliza as desigualdades sociais, despolitiza as expressões da 
questão social e criminaliza as reações dos movimentos sociais à devastadora 
destruição dos direitos sociais.  

 

 A Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde se contrapõe a todas as formas de 

privatização, assim sendo, contrária à EBSERH. A Frente luta por uma saúde pública de 

qualidade, que garanta a universalidade, integralidade, equidade, participação social, 

princípios estes que norteiam o SUS, e por uma gestão em que seja respeitada a autonomia 

universitária, e que assegure o caráter público da universidade. 

                                                           
24 Compõem a Frente os seguintes movimentos sociais e entidades: ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social); AMPASA (Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde); 
ANDES-SN (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior); ASFOC-SN (Sindicato dos 
Trabalhadores da FIOCRUZ); CMP (Central de Movimentos Populares); CFESS (Conselho Federal de Serviço 
Social); CSP-CONLUTAS (Central Sindical e Popular); Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, 
Enfermagem, Farmácia e Serviço Social; FASUBRA (Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores das 
Universidades Públicas Brasileiras); FENASPS (Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, 
Trabalho, Previdência e Assistência Social); FENTAS (Fórum das Entidades Nacionais de Trabalhadores da 
Área da Saúde); Fórum Nacional de Residentes; Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos; Frente 
Independente Popular (FIP); Intersindical (Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora); MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra); MTST (Movimentos dos Trabalhadores Sem Teto); 
Seminário Livre pela Saúde; os Fóruns Estaduais de Saúde (Rio de Janeiro, Alagoas, São Paulo, Paraná, Rio 
Grande do Norte, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraíba, Goiás, 
Maranhão, Santa Catarina, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo e Sergipe) e os Fóruns 
Regionais e Municipais (Londrina- PR, Duque de Caxias- RJ, Campos- RJ, Rio das Ostras- RJ, Niterói-RJ, 
Região Serrana-RJ, Santos-SP, Campinas- SP, Marília-SP, Sorocaba-SP, Barretos-SP, Mossoró-RN, Campina 
Grande-PB, Recife-PE, Palmeira dos Índios–AL e Joinville-SC); os setoriais e/ou núcleos dos partidos políticos 
(PSOL, PCB, PSTU), alguns militantes da Consulta Popular, PT, PDT e PC do B e projetos universitários. 
(BRAVO; MENEZES, 2014, p.79) 
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 Com o objetivo da democratização do conhecimento, da construção da luta por uma 

saúde pública de qualidade, que assegure os princípios da Reforma Sanitária, em 2011 foi 

publicada pela segunda vez a Agenda para Saúde. É necessário enfatizar que a Agenda para 

saúde é resultado dos seminários25 que aconteceram em 2006 e 2007, que foram realizados no 

Rio de Janeiro, pelo Projeto Políticas Públicas de Saúde: o potencial dos conselhos do Rio de 

Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Faculdade de Serviço 

Social. Em 2007, foi criada a Agenda para Saúde, que trouxe as principais questões abordadas 

nos seminários, com debates muito importantes acerca da realidade da saúde brasileira.  

 Em 2011, como mencionado anteriormente, há a segunda publicação da Agenda para 

Saúde, com o título “Saúde na atualidade: por um SUS estatal, universal, gratuito e de 

qualidade”. 26 Neste contexto, a Frente Nacional contra a Privatização traz em sua Agenda 

para a Saúde questões que dificultam a implantação do SUS de qualidade, público e estatal, 

conforme previsto na CF/88. Tais questões estão divididas em cinco eixos estruturantes, 

elencadas abaixo:  

Determinação Social do processo saúde e doença: saúde no contexto mais amplo das 
desigualdades sociais; Gestão e Financiamento da rede pública estatal de serviços de 
saúde; Modelo Assistencial que garanta o acesso universal com serviços de 
qualidade, priorizando a atenção básica com retaguarda na média e alta 
complexidade; Política de Valorização do Trabalhador da Saúde e Efetivação do 
Controle Social. (BRAVO; MENEZES, 2014, p. 73). 
 

 No primeiro eixo, Determinação Social do processo saúde-doença, a Frente aporta a 

necessidade do resgate de determinação social no processo saúde- doença, onde a saúde deve 

ser inserida num contexto de lutas com vistas à eliminação das desigualdades sociais. O eixo 

Gestão e Financiamento trata do fundo público que tem priorizado o financiamento do setor 

privado em detrimento da ampliação dos serviços públicos. No terceiro eixo, a Frente faz a 

defesa de uma saúde pública, estatal e universal, como prevista na CF de 1988. A Política de 

Valorização do Trabalhador da Saúde é também um dos eixos contidos na Agenda para Saúde 

da Frente, em que ressalta a precarização do trabalho em saúde, assim como o processo de 

precarização dos serviços. Tal fato infringe diretamente na qualidade dos servidos prestados à 

população usuária, como no processo de trabalho do trabalhador. Diante dessa desvalorização 

e precarização do trabalho, a Frente reivindica uma política de valorização do trabalhador e 

                                                           
25 Foram três seminários realizados: A Política de Saúde na Atualidade: alguns desafios; Agenda para Saúde e o 
Desafio para Gestão do trabalho que aconteceu em 2007. 
26 A elaboração da segunda Agenda para Saúde foi coordenada pela Prof.ª Dr.ª Maria Inês de Souza Bravo e pela 
Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro do Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior (ADUFRJ-SSIND), e elaborada em conjunto pelos Movimentos Sociais da 
Faculdade de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e pelos Projetos universitários 
Saúde e Serviço Social e Políticas Públicas de Saúde.  
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melhores condições de trabalho. Por fim, o último eixo discorre sobre a efetivação do controle 

social. Estes são espaços estratégicos que a Frente vê como imprescindível ocupá-los, com 

vistas à defesa de uma saúde pública estatal e para a efetivação como direito universal. Há de 

se ressaltar que a Frente não se refere somente à ocupação de espaços institucionalizados, 

como os Conselhos e as Conferências, mas também aponta outros espaços como os Fóruns de 

Saúde, para o fortalecimento do SUS e da participação social.  

É essencial mencionar que a Frente luta também pela “defesa de bandeiras mais 

amplas como alcançar um mínimo de 10% do Produto Interno Bruto- PIB para a saúde, o fim 

da Desvinculação das receitas da União (DRU), a auditoria da dívida pública, contra a entrada 

de capital estrangeiro nos serviços de assistência à saúde, na defesa de concursos públicos 

pelo Regime Jurídico da União- RJU e da carreira pública de Estado para pessoal do SUS, 

dentre outras pautas de cunho anticapitalista”. (BRAVO e MENEZES, 2014, p. 80). 

 Desde que surgiu, a Frente tem realizado diversas ações com vistas a ampliar e 

fortalecer o debate contra a privatização da saúde, vista como um retrocesso diante dos 

direitos sociais duramente conquistados. Dentre essas ações, destacam-se atos, manifestações, 

seminários, ocupações, debates, cursos, dentre outros. Como atividades realizadas pela Frente, 

destaca-se a realização de diversos seminários.  

Em 2011 aconteceu o 2º Seminário em São Paulo que teve como tema “SUS, 100% 

Público, Estatal e de Qualidade”; em 2012,  o 3º Seminário em Maceió/Alagoas com o 

tema “Avançar na Luta em defesa da Saúde Pública Estatal: contra os novos modelos de 

gestão privatizantes”; o 4º aconteceu em Santa Catarina no ano de 2013 com uma 

programação que versou acerca da seguinte temática: “Análise de Conjuntural”, “Movimentos 

Sociais e os Fóruns de Saúde” e “Os novos modelos de Gestão e a Privatização do SUS”; o 5º 

ocorreu no Rio de Janeiro em 2015, com o tema: “Saúde crise do capital e lutas sociais na 

América Latina”, o 6º seminário aconteceu em Goiânia, em novembro de 2016 com o tema: 

“Por uma frente de lutas em defesa do SUS e contra a mercantilização da saúde”.  Os 

seminários são eventos que acontecem anualmente, espaços estes importantíssimos, onde as 

entidades, os Fóruns que compõe a Frente, reúnem para trocar experiências, avaliar o 

movimento, fortalecer a luta, aprofundar a discussão em defesa de um SUS 100% público, 

estatal e de qualidade. Nesses espaços são definidas a agenda anual de atividades.  

 Outas estratégias são utilizadas contra à privatização da saúde, como as manifestações 

que acontecem simultaneamente em todos os Estados no dia 07 de abril, Dia Mundial da 

Saúde, data esta instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948. A Frente 
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também participa do Dia Internacional de Luta das Mulheres, da Luta Antimanicomial, do 

Grito dos excluídos, do Dia do Trabalhador, participou das Jornadas de junho e julho de 2013, 

na qual emitiu uma nota: “Ir para as ruas e se manifestar faz bem à saúde” e “Saúde que 

defendemos”.  

 Ao sugerir, “Ir para as ruas e se manifestar faz bem à saúde”, a Frente reafirma que 

sempre esteve nas ruas por meio dos fóruns municipais e estaduais, dos quais participam 

trabalhadores e usuários dos SUS. Assumindo o compromisso de permanecer nas ruas 

fortalecendo o movimento ocorrido no país contra todas as formas de privatização; pelo SUS 

público, estatal, universal e de qualidade; auditoria da dívida fim da Desvinculação das 

Receitas da União (DRU); a efetivação do 151 controle social democrático e o cumprimento 

das aprovações da 14ª Conferência Nacional de Saúde entendida como espaço de vocalização 

popular sobre suas reivindicações para a saúde, dentre elas alcançar o mínimo de 10% do 

Produto Interno Bruto (PIB) par o financiamento da saúde. Defende a eliminação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal para despesa com pessoal de saúde e a implementação da Reforma 

Psiquiátrica. Quanto ao modelo assistencial, o posicionamento da Frente é contrário ao 

modelo “centrado no atendimento individual e curativo subordinado aos interesses lucrativos 

da indústria de medicamentos e equipamentos biomédicos, e pelo fortalecimento da atenção 

básica com retaguarda na média e alta complexidade”. (FRENTE NACIONAL CONTRA A 

PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE, 2013e, online). 

 Na última nota, “Saúde que defendemos”, a Frente questiona as propostas em torno da 

saúde, apresentadas pela Presidente Dilma Rousseff, onde a saúde é rebaixada à lógica 

privatista e assistencial, e não pela lógica da determinação social do processo saúde-doença, 

argumentando também acerca do Programa “Mais Médicos” 27 anunciado pelo governo, no 

sentido de que não precisamos trazer médicos estrangeiros para o país, e sim efetivar que a 

educação nas escolas de medicina seja voltada também para o atendimento à saúde da família, 

não atendendo somente a lógica do mercado, como ocorre atualmente. 

Ressaltam-se também ações no campo jurídico e parlamentar, em que a Frente tem 

travado algumas estratégias de luta. No campo parlamentar foram feitas diversas articulações 

                                                           
27 Criado pela Medida Provisória n. 62128 pela presidente Dilma Rousseff, o Programa Mais Médicos foi 
lançado em 08 de julho de 2013, tem por finalidade formar recursos humanos na área médica do SUS e objetiva, 
entre outros, o fortalecimento da atenção básica, reduzir a carência de médicos em regiões prioritárias (BRASIL, 
2013, p. 1-3). O Programa que prevê a contratação de médicos brasileiros e estrangeiros, a ampliação do número 
de vagas nos cursos de medicina nas faculdades públicas e privadas, o atendimento obrigatório no SUS por 
período de dois anos e investimentos em infraestrutura de saúde. As medidas que não agradaram estudantes de 
medicina e o Conselho Federal de Medicina (CFM) são também consideradas pertinentes pelo Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), (MAIS..., 2013a, p. 5). 
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com os parlamentares, participação de audiências públicas, manifestações nas Câmaras 

Municipais, Assembleias Legislativas durante as sessões de votação dos projetos de 

privatização da saúde, com o objetivo de evitar a privatização da saúde pública. Já no campo 

jurídico, cabe destacar: ações civis públicas; Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

contra as leis municipais e estaduais e contra as suas implementações, articulações com os 

Ministérios Públicos Estaduais e Federal, TCE (Tribunal de Contas do Estado) e TCU 

(Tribunal de Contas da União); continuidade ao acompanhamento à votação da ADI 1.923/98 

(pela inconstitucionalidade da Lei 9.637/98 que cria as OSs); articulação para elaboração da 

ADI 4.895/2013 contra a EBSERH, ajuizada pelo Procurador-Geral da República (BRAVO; 

MENEZES, 2014, p. 79). 

Nos Conselhos e Conferências, as intervenções da Frente se dão por meio do 

tensionamento em torno dos mecanismos institucionais. Um espaço importante foi a 14º 

Conferência de Saúde28, em que a Frente Nacional e os Fóruns de Saúde estiveram presentes e 

posicionando na defesa intransigente da efetivação do SUS, do caráter público da saúde, 

repudiando toda forma de privatização da saúde.   

A Frente também realiza ações com a sociedade, estes são espaços de debates, 

mobilizações, com o objetivo de aumentar a luta contra a privatização da saúde. Aconteceram 

e acontecem diversos eventos, dentre eles destacam-se: os Fóruns Sociais Temáticos que 

aconteceram em Porto Alegre nos anos de 2012, 2013 e 2014; a Cúpula dos Povos em 2012 

no Rio de Janeiro; os Congressos do ANDES que aconteceram em 2013 e 2014; Congressos 

do MST em 2014.  

 Os meios de comunicação são também uma importante ferramenta utilizada pela 

Frente, por meio destes (imprensa, jornais, internet, dentre outros) que são divulgados os 

materiais, as pautas, agenda da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde.  

 No tocante à formação, a Frente realiza debates, cursos em torno da saúde pública, 

onde a metodologia utilizada baseia-se em reflexões, questionamentos, propostas, 

problematizações que permitem a construção de novas práticas e saberes. Realça-se também o 

incentivo a pesquisas e trabalhos de extensão voltados para essa temática.  

 Em Uberaba, foram registradas algumas ações da Frente em defesa do HC-UFTM, 

onde o processo de implantação da EBSERH ocorreu de maneira tensa.  Como retratado 

                                                           
28 A 14ª Conferência Nacional de Saúde aconteceu entre os dias 30 de novembro e 04 de dezembro de 2011 em 
Brasília, teve como tema: “Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social, Política Pública e Patrimônio do 
Povo Brasileiro”. Participaram da Conferência mais de 4000 mil pessoas, dentre elas convidados e delegados, 
que em sua maioria rejeitaram todas as formas de privatização da saúde. Este foi um momento importante, em 
que foi rejeitado todas as formas de privatização da saúde, e a defesa de um SUS público, estatal e de qualidade.  
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anteriormente, o processo de implantação da EBSERH no HC-UFTM aconteceu de forma não 

democrática, o órgão de deliberação máxima da universidade (CONSU) e a sociedade civil 

não foram respeitados.  

Diante isso, deflagrou-se um movimento contrário à entrada da empresa, com a 

participação da sociedade civil, servidores do HC-UFTM e da sociedade acadêmica. No dia 

28 de abril de 2013, houve em Uberaba um plebiscito que propôs discutir e avaliar o que a 

população achava da entrada da empresa nos Hus. Na UFTM, num total de 1291 votos, 1050 

foram contrários a empresa, ou seja, 81,33% da comunidade.  

 É importante mencionar que o Plebiscito Nacional sobre a EBSERH ocorreu na 

maioria das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) de todo país. Ao final do 

plebiscito, ficou clara a posição da sociedade civil e acadêmica, que, em sua maioria, se opõe 

à implantação da empresa nos HUs.  

O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições 

Federais de Ensino Superior do Município de Uberaba (SINTE-MED) posicionou-se contrário 

à implantação da empresa, por meio de manifesto.  

INDIGNAÇÃO é um termo incapaz de expressar o que sentimos neste momento, 
tendo em vista que na verdade todos nós fomos traídos, ultrajados, humilhados, 
desrespeitados, diante da notícia de que o reitor da UFTM assinou o contrato de 
adesão e implantação da famigerada EBSERH na tarde de hoje, data que ficará 
marcada pra sempre como “O DIA EM QUE O SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE 
DO HC/UFTM FOI ENTREGUE NAS MÃOS DE PREDADORES” [...] Apesar da 
atitude unilateral e onipotente do reitor da UFTM, a luta de todos os segmentos, 
inclusive da população atendida pelo HU/UFTM, continuará, para que mantenhamos 
o atendimento público, gratuito e de qualidade (2016, on-line). 

 

Para além dessas ações, com o intuito da anulação do contrato realizado entre a UFTM 

e a EBSERH, destaca-se também, a mobilização do SINTE-MED, via representação junto à 

Procuradoria da República em Uberaba (Ministério Público Federal) protocolada no dia 28 de 

outubro de 2013. Com base “na justa denúncia de que o Reitor assinou o contrato sem o 

submeter à decisão do Conselho Universitário, considerado órgão máximo de deliberação e 

decisão dentro da UFTM” (CARDOSO, 2015, p. 44). 

Todavia, todas as ações realizadas foram desconsideradas. O juiz federal Élcio Arruda 

da 1ª Vara de Uberaba entendeu que o contrato realizado pela universidade com a EBSERH 

ocorreu de maneira legal, afirmando que a reitoria da universidade pode assinar contratos sem 

a consulta aos órgãos, como o CONSU, e ainda ressaltou que predomina o pressuposto de 

constitucionalidade da Lei que cria a EBSERH.  A sentença foi publicada no Diário Oficial da 

União em maio de 2014.  
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Outros movimentos – como chamada para greve, mobilização dos profissionais em 

frente ao HC-UFTM, discussão com a comunidade – foram realizados, no entanto, todas as 

ações foram ignoradas pelo conservadorismo e autoritarismo incorporado na universidade e 

pela empresa contratada, que por sua vez demonstra claramente como é sua postura 

representante do capital. 

Como resistência a ofensiva privatizante em junho de 2014, foi criado o Fórum 

Popular de Lutas Sociais de Uberaba, que integra a Frente Nacional contra a Privatização da 

Saúde, e luta por um SUS 100% público, estatal e de qualidade. O Fórum conta com o apoio 

político do Departamento de Serviço Social da UFTM; do CRESS/MG; do Sinte-Med; e dos 

partidos Partido Comunista Brasileiro (PCB) e Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado 

(PSTU).  

Desde sua criação, o Fórum realizou diversas ações contra a implantação de EBSERH, 

e em defesa da saúde pública, 100% estatal e de qualidade.  No dia 07 de abril de 2015, Dia 

Mundial da Saúde, o Fórum realizou um ato público contra a privatização da saúde. Dentre as 

bandeiras de lutas, destacam-se: a revogação do contrato do HC-UFTM com a EBSERH; 

contra o Projeto de Lei (PL) 4.330 que trata da flexibilização e terceirização do trabalho, 

permite a terceirização inclusive da atividade-fim; pela revogação da Lei Municipal nº 

11.840/2013 que cria as OSs em Uberaba; pela revogação da Lei Municipal Pela procedência 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.923/1998! (Revogação da Lei que cria as OSs); 

pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 4.895/2013! (Revogação 

da Lei que cria a Ebserh); à saúde e pela revogação da Lei nº 13.097/2015.  

Neste mesmo ano, em setembro, o Fórum Popular de Lutas Sociais de Uberaba 

encaminhou correspondência ao governador do estado de Minas Gerais, posicionando 

contrário à Lei Municipal 11.840/201329. Entre os tratados no referido documento, estão a 

desresponsabilização do Estado na efetivação dos direitos sociais; a eliminação de concurso 

público para contratação de pessoal; o desrespeito nas deliberações das instâncias de controle 

social; o desrespeito ao controle social e a restrição da participação social e a terceirização das 

atividades-fim do Estado.  

O Fórum Popular de Lutas Sociais de Uberaba é um espaço importante de participação 

social, em defesa de um SUS constitucional e contra todas as formas de privatização.  

                                                           
29 A Lei Municipal 11.840/2013 autoriza o Poder Executivo de Uberaba contratar Organização Social (OS) ou 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) para fazer a administração e gestão de todas as 
atividades de Assistência à Saúde em Uberaba, inclusive do hospital Regional e de duas Unidades de Pronto 
Atendimento.  
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É importante ressaltar que a VIII Conferência Municipal de Saúde de Uberaba 

realizada em junho de 2015, contou com ampla participação da sociedade, do Conselho 

Municipal, do Fórum Popular de Lutas Sociais de Uberaba, foi um evento muito importante, 

em que diversas moções foram aprovadas. Dentre as moções está o repúdio a privatização da 

saúde pública de Uberaba. Foram apresentadas propostas a serem encaminhadas para 

Conferência Estadual de Saúde, como: o direito à Saúde, a garantia de acesso e atenção de 

qualidade, na defesa incondicional de um SUS universal, de qualidade, 100 % estatal, se 

opondo contra todas as formas de privatização.  

 O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e Conselho Regional de Serviço 

Social (CRESS) também participam de diversos espaços, seminários, atos públicos na luta 

contra privatização do SUS, reafirmando o direito à saúde pública de qualidade e gratuita.  

 Nesta contextura, a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, os Fóruns de 

Saúde, os movimentos sociais, atos públicos, dentre outras ações realizadas pela sociedade, 

têm constituído espaços importantes na defesa da saúde pública, universal, integral, equânime 

e de qualidade, conforme prevista na CF/88.  

 É importante mencionar que os Fóruns de Saúde e a Frente Nacional contra a 

Privatização da Saúde possuem como referência os princípios da Reforma Sanitária e são 

espaços de luta contemporâneos, que articulam com sindicatos, universidades, partidos 

políticos e com os movimentos sociais. Conforme alude Escorel (1989) apud Bravo; Correia 

(2012), 

a luta pela Reforma Sanitária se insere no quadro mais geral da luta de classes no 
país e vincula-se a um projeto societário que orienta um novo poder, um novo 
Estado, visando à construção de uma sociedade sem dominação e exploração de 
qualquer natureza. 

 

Diante desta conjuntura, de avanço neoliberal, ou como dizemos anteriormente 

ultraliberal de barbarização da vida social, as lutas sociais são instrumentos importantes na 

defesa de um SUS constitucional e contra todas as formas de privatização da saúde. 

Sobretudo, é necessário ampliar a luta coletiva, na busca do fortalecimento das lutas sociais, 

na defesa da emancipação política e de um projeto societário anticapitalista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em 2011 o governo federal apresentou como única solução para a saída da crise dos 

Hospitais Universitários uma nova forma de gestão dos mesmos, mais eficiente, e que 

segundo eles acabariam com a progressiva redução de pessoal e a falta de investimentos, sob 

esses argumentos criou-se a EBSERH. No entendimento do governo a criação da empresa 

acima de tudo regularizaria a situação dos funcionários terceirizados que trabalhavam nos 

hospitais em regime de contrato. 

Em âmbito nacional o processo de adesão e implantação da empresa nos HU’s vêm 

ocorrendo em meio a muitas tensões, de maneira muitas vezes arbitrária, sem debate com a 

comunidade, o que inicialmente já demonstra o poder de coerção dos gestores da empresa. 

Entendemos que para os gestores do HU’s aderirem à empresa com tanta pressa e passando 

por cima de trâmites legais ou os HU’s estavam em péssimas condições de subsistência, ou 

essa é uma postura da empresa que tem como verdadeiro intuito a entrada do setor privado no 

setor público, pratica já utilizada em outras políticas públicas como no setor de infraestrutura, 

nas rodovias por exemplo, que veem sendo privatizadas e a população desconhece os 

ocorridos. 

É necessário explicitar que quando discorremos sobre privatização como ocorre com a 

entrada da EBSERH, OSs, etc., não estamos falando da privatização clássica ocorrida no 

governo de FHC, muito bem trabalhada por Bresser Pereira, onde empresas estatais como a 

Usiminas e a Vale do Rio Doce foram escandalosamente entregues. Estamos falando de uma 

privatização camuflada, envernizada, menos agressiva, que não assusta, porém que possui o 

mesmo intuito, o de transferir serviços públicos às empresas privadas. 

O Governo Federal realizou forte campanha a favor da EBSERH, e da legalidade da 

mesma, por ser uma empresa pública unipessoal com personalidade jurídica de direito 

privado, ou seja, ela não é considerada uma empresa organicamente privada, afinal ela 

mantem a vinculação orgânica do ente estatal com o poder público. No entanto muitos 

estudiosos explicitam sobre os traços privatizantes que ela traz, afinal ela impregna a lógica 

do mercado na gestão dos serviços do SUS. 

A Lei 12.550/2011 que autoriza o Poder Executivo a “criar empresa pública 

unipessoal [...] com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio” propicia o 
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processo de privatização com a quebra alguns mecanismos de controle social competentes 

do SUS; ela também apresenta um novo tipo de regime de trabalho o celetista (comum das 

empresas privadas), que de algum modo não garante estabilidade no trabalho como o RJU; e 

um dos traços mais agravantes ela dispensa licitações.  

Podemos observar também o caráter individualista, egoísta que fragiliza a classe 

trabalhadora, pois a EBSERH instaura outro regime de trabalho, separando os celetistas e os 

servidores públicos do Regime Jurídico Único que serão cedidos à empresa. No caso do 

HC-UFTM a classe trabalhadora é ainda mais fragmentada, afinal o HC ainda possui 

trabalhadores com vínculo com a FUNEPU que possuem salários abaixo da metade dos 

celetistas da EBSERH e dos servidores RJU. Os trabalhadores da FUNEPU estão, desde a 

entrada da empresa, vivendo sob enorme tensão, pois sabem que a qualquer momento pode 

ser oficializada as demissões, assim ficarem privados de um dos direitos de cidadania que é o 

trabalho, além do risco eminente de não terem as necessidades básicas satisfeitas, sobretudo 

diante do sistema público de proteção social, marcado pelo caráter seletivo dos serviços 

públicos destinados à população como é o caso do brasileiro. Assinala-se que desemprego e 

suas consequências são os quadros mais dramáticos da crise da economia capitalista que tem 

assolado a economia mundial com significativa repercussão no Brasil.30  

Outro ponto dificultador que impede a união dos trabalhadores dos HU’s na luta por 

seus direitos é a analise inequívoca que muitos fazem da empresa. Muitos não a consideram 

uma forma de privatização. Para Di Pietro a privatização  

em sentido amplo é um conceito que abrange todas as formas pelas quais se busca 
uma diminuição do tamanho do Estado, podendo abranger 
a desregulamentação (diminuição da intervenção do Estado no domínio econômico), 
a desmonopolização de atividades econômicas, a privatização de serviços 
públicos (quando a atividade deixa de ser serviço público e volta à iniciativa 
privada), a concessão de serviços públicos (dada a empresa privada e não mais a 
empresa estatal) e as contratações de terceiros (contracting out), em que a 
administração pública celebra ajustes de variados tipos para buscar a colaboração 
com o setor privado, como os contratos de obras e prestação de serviços (a título de 
terceirização), os convênios, os contratos de gestão, os termos de parceria (DI 
PIETRO, 2011, p. 213). 

 

Entendemos que a EBSERH é uma forma de privatização pois, devido à lógica do 

seu modelo jurídico institucional de direito privado, tendo a possibilidade de desenvolvimento 

                                                           
30 Alinhada ao cenário internacional, a política econômica brasileira é marcada pela recessão, congelamento de 
investimentos em serviços públicos, juros altos, descompromisso com a justiça social associado a medidas 
perversas como  reforma trabalhista,  Lei da terceirização e a proposta da reforma da previdência. 
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de um conjunto de atividades passíveis de obtenção de lucro, tal como atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e produção tecnológica. Isso pode ocorrer por meio de parcerias, contratos 

e convênios com o setor empresarial, resultando na mercantilização das funções e atividades 

públicas e na possível financeirização do fundo público, o que afetará diretamente o 

atendimento ao usuário, visto que pesquisas de interesse do mercado serão priorizadas, assim 

como o atendimento aos interesses das indústrias farmacêuticas e de equipamentos de 

diagnóstico e de terapêutica, todos buscando a obtenção de lucro. 

Outra possibilidade de privatização camuflada é a maneira como ocorre as 

contratações dos empregados da EBSERH, que se dá por regime CLT, mas como forma de 

concurso público. Ou seja, ocorre com isso a extinção progressiva de cargos públicos federais 

do Regime Jurídico Único, e a consequência disso é a flexibilização dos direitos dos 

trabalhadores. 

Sobre a autonomia universitária o Art. 207 da CF de 1988 e o Art. 3º da Lei 

12550/2011 deixa claro que as Universidades possuem autonomia para decidir sobre questões 

relativas às atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas nos HUs. No entanto, a 

entrada da EBSERH nos HU’s ocorre em sua maioria de forma autoritária, o que desrespeita o 

CONSU e sua autonomia universitária. 

Por fim, pensando na proposta inicial da EBSERH de melhorar a qualidade da 

prestação de serviços nos HUs e analisando o Hospital de Clínicas da UFTM após a adesão à 

EBSERH, acredita-se que a empresa não esteja cumprindo com o proposto, visto que 

membros do SINTE- MED denunciaram31 e demostraram a situação do HC, que tem  

funcionado com um número de trabalhadores insuficientes para atender o quantitativo 

proposto pela empresa; falta medicamentos, materiais, roupas de cama e insumos em geral, 

pois as filas por consultas, cirurgias e exames permanecem, a fila eletrônica não para de 

crescer. Ou seja, se a proposta do Governo Federal era que a EBSERH seria a solução dos 

problemas dos HUs, ela tem-se mostrado ineficaz, a mudança do modelo de gestão não 

resolveu os problemas, eles permanecem. 

                                                           
31 http://www.jornaldeuberaba.com.br/cadernos/cidade/9263/ato-expoe-feridas-no-hc-da-uftm 
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ANEXO A - Moções Aprovadas na VIII Conferência Municipal de Saúde de Uberaba 

 

Moção número 1 

Repúdio e Solicitação: Nós, presentes na Oitava Conferência Municipal de Saúde de 
Uberaba, repudiamos a Privatização da gestão do SUS por meio das OS (Organizações 
Sociais); OSCIPS (Organização Social de Interesse Privado); Fundações Públicas de Direito 
Privado; e EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). A Saúde é um direito 
universal de todos e todas e dever do Estado, garantida pelo artigo 196 da Constituição 
Federal de 1988. 

A privatização da Saúde Pública de Uberaba, por meio da OS PRÓ-SAÚDE representa um 
ataque frontal ao direito à saúde dos usuários e trabalhadores do SUS, bem como, um 
desmonte dos direitos trabalhistas e do controle social. 

Diante este quadro, reivindicamos a retirada da PRÓ-SAÚDE da gestão dos serviços de saúde 
do município de Uberaba e o imediato controle da gestão do poder público municipal. 

 

Moção número 2 

Inclusão de proposta ao Eixo VII – Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS: 
Regulamentar a inserção das Universidades Públicas de Saúde, de modo a garantir e efetivar 
sua participação na gestão das políticas de saúde, com caráter educativo, de capacitação, 
orientação e elaboração/adaptação de protocolos assistenciais e outros, em todos os níveis 
(Federal, Estadual e Municipal) em especial aos municípios da sua macrorregião de 
abrangência.  

 

Moção número 3 

Recomendação à Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba: Os participantes da 8ª 
Conferência Municipal de Saúde vêm recomendar, a Secretaria de Saúde de Uberaba, a 
correção das inadequações relacionadas à estrutura física, equipamentos, insumos e 
higienização inadequada de ambientes de trabalho. Essa recomendação considera às várias 
propostas apresentadas nessa Conferência de Saúde, pois as mesmas se caracterizam em 
muito como denúncia e pedido de socorro. Estando elas caracterizadas nas propostas 
expressas como: 

1- Corrigir instalação dos canos e adequar a sala de nebulização da USF Lecir Nunes 
Ramos para atendimento à população. 

2- Pintar e reformar a Unidade Matricial Professor Aluísio Prata, devido às rachaduras e 
bolores que prejudicam as crianças e adultos com problemas pulmonares, rinites e 
sinusites. 
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3- Garantir a estrutura necessária para o trabalho de todos os setores da Secretaria de 
Saúde com equipamentos e sistemas de informação atualizados, materiais de consumo, 
mobiliário e estudo ergonômico para adequação dos espaços e acessibilidade além de 
higiene e limpeza. 

4- Inserir a rotina de manutenção preventiva no Serviço de Residência terapêutica. 
5- Garantir a estrutura necessária para o trabalho de todos os setores da Secretaria de 

Saúde com equipamentos e sistemas de informação atualizados, materiais de consumo, 
mobiliário e estudo ergonômico para adequação dos espaços e acessibilidade, além da 
higiene e limpeza. 

6- Reformar e garantir a manutenção preventiva de todos os equipamentos e da área 
física as UMS George e de todas. 

7- Promover a manutenção efetiva de equipamentos e estrutura física das unidades de 
saúde. 

8- Propiciar e garantir ambientes de trabalho saudáveis e promotores do bem-estar dos 
usuários e das usuárias, dos trabalhadores e trabalhadoras e dos estudantes, ouvindo e 
investigando as queixas dos usuários e coordenadores relacionadas ao trabalhador, 
antes de censurá-los e/ou puni-los. 

 Ainda considerando que os estabelecimentos de saúde são obrigados por lei (Código de 
Saúde do Estado de Minas Gerais) a manter instalações e equipamentos em condições de 
conservar os padrões de identidade qualidades dos serviços e de preservar a saúde dos 
trabalhadores terceiros. 

Finalmente, APRESENTAMOS ESSA MOÇÃO recomendando que a Secretaria de Saúde 
cumpra as suas obrigações assumido o compromisso com assembleia de garantir a 
regularização das inadequações apontadas nas propostas/inconformidades com normas 
sanitárias, em prazo que não extrapole 180 dias a contar da data desta recomendação. 
Ressaltando, além disso, que o cumprimento desta recomendação seja monitorado pelo 
Conselho de Saúde. Data: 21 de junho de 2015. 

 

Moção número 4 

Acrescentar Na Proposta 24: Acrescentar o profissional de Serviço Social:   Assistente 
Social na equipe multiprofissional. 

 

Moção número 5 

Posicionamento da Oitava Conferência Municipal de Saúde: O Plenário da 8ª Conferência 
Municipal de Saúde de Uberaba é radicalmente contrário à aprovação da PEC 171, que 
propõe a redução da maioridade penal, por entender que esta medida legal aumentará a 
violência em nossa sociedade, além de confrontar preceitos caros aos brasileiros, previstos em 
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nossa Constituição cidadã de 1988, que prevê a proteção integral das crianças e adolescentes, 
enquanto sujeitos de plenos direitos. 

 

Moção número 6 

Mudança de Redação: Para que a proposta 7 do Eixo I tenha a seguinte redação: Ampliar a 
cobertura populacional atendida pelos CAPS com adequação de recursos humanos e 
materiais. 

 

Moção número 7 

Apoio à Greve dos Servidores Públicos das Universidades Públicas Federais: A 8ª 
Conferência Municipal de Saúde de Uberaba, realizada nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2015, 
apoia a greve dos trabalhadores públicos federais da UFTM em conjunto com todos os 
servidores de todas as universidades públicas federais do país deflagrada  em 28/05/2015. Os 
motivos que levam à greve são entre outros o descaso do Governo Federal com a Educação 
Pública, os Serviços públicos, os servidores públicos, às Universidades Públicas. O 
Movimento reivindica apresentação de propostas concretas que responda nossa pauta que 
entre outros pontos estão: 

- Concurso público pelo RJU (Regime Jurídico Único)  para todos os cargos incluindo os 
hospitais Universitários; 

- Revogação da Lei que criou a EBSERH; 

- Fim do FUNPRESP (Fundo de Previdência Privada); 

- Turnos contínuos e redução da jornada de trabalho de 30 horas semanais; 

- Data-base (Data de reajuste salarial) 

- Negociação coletiva; 

- Fim da Terceirização e privatização; 

 

Observação: As Moções acima foram digitadas da forma que foram escritas e aprovadas 
pelo Plenário da Oitava Conferência Municipal de Saúde de Uberaba. 
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ANEXO B - Propostas para a Conferência Estadual de Saúde, eleitas na VIII 
Conferência Municipal de Saúde de Uberaba 

I - Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade 

1) Impedir a inclusão, na rede de atenção do SUS, das comunidades terapêuticas voltadas 

para atenção à saúde psicossocial, devido ao seu caráter asilar.  

2) Defender incondicionalmente o SUS público, universal, de qualidade e sob a gestão 
pública e direta do Estado, no regime de direito público; 

II - Participação e Controle Social 

1) Criar um sistema popular de ouvidoria vinculada aos conselhos de saúde e ao 
Ministério Público, aos quais caberá verificar, apurar e solucionar os problemas 
apresentados;  

2) Implantar processos de construção de orçamento participativo envolvendo todos os 
segmentos da sociedade, gestores e trabalhadores;  

III - Valorização do Trabalho da Educação em Saúde 

1) Combater o PL nº 4.330/2004(*), que permite a terceirização inclusive para carreiras 

relacionadas a atividades-fim, rompendo todos os direitos das trabalhadoras e dos 

trabalhadores brasileiros. 

2) Posicionar-se contra (repúdio) as Medidas Provisórias nos 664 e 665 que retira direitos 

previdenciários e trabalhistas. 

(*) ver o número da PL que já foi encaminhada ao senado e nesse trâmite muda de número. 

(Remessa ao Senado Federal por meio do Of. nº 140/2015/PS-GSE.)  

IV - Financiamento do SUS e Relação Público-Privado 

1) Eliminar o limite constante da lei de responsabilidade fiscal para despesa com pessoal 

na saúde e, ao mesmo tempo, apoiar o PL n° 251/2005 que amplia a possibilidade de 

gastos com pessoal para o setor saúde (Manifesto da 19ª Plenária Nacional de 

Conselhos de Saúde, Entidades e Movimentos Sociais e Populares, abril de 2015); 

2) Posicionar-se contra os modelos privatizantes de gestão e pela revogação das leis que 

deram origem às Organizações Sociais, às Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, às Fundações Estatais de Direito Privado e à Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares; 

V - Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde 
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1) Garantir a execução plena da Política de Redução de Danos e suas ações, para poder 
minimizar os efeitos adversos que o abuso de drogas pode gerar nos indivíduos e na 
sociedade;38 

2) Criar um banco de dados sobre saúde do trabalhador, informatizado e intersetorial, 
advindos do TEM, INSS, outros sistemas previdenciários estaduais, municipais e 
federais e do SUS, que facilite o acesso às informações de CAT, NTEP, SAT, perícias, 
perfil socioeconômico e ofereça subsídio para o desenvolvimento de ações de 
promoção e prevenção da saúde do trabalhador, em parceria com a vigilância, empresa 
e órgãos;36 

VI - Informação, Educação e Política de Comunicação do SUS 

1) Desenvolver ações com vistas à melhor informação e educação da comunidade sobre 
as vias de acesso aos serviços de saúde, para que estes passem a utilizar a atenção 
básica em serviços de promoção e prevenção, evitando assim agravos à saúde que 
levem à superlotação dos serviços de pronto-atendimento. Fazer chegar ao 
conhecimento e atendimento da população, as vantagens de ser adotar esta conduta.55 

2) Desenvolver um fórum entre as vigilâncias e outras instituições e entidades 
representativas dos trabalhadores (Ministério do Trabalho e Emprego, Atenção 
Primária à Saúde, e outros) para o planejamento e definição de protocolos de atuação 
da VISAT- Vigilância em Saúde do Trabalhador, englobando todas as rotinas 
previstas para a área, a ser coordenado pelos Municípios. 

VII - Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS 

1) Defender uma política industrial, de ciência, tecnologia e inovação em saúde, que 
promova a produção nacional de insumos (medicamentos, vacinas, materiais e 
equipamentos de saúde) indispensáveis ao atendimento adequado ás necessidades de 
saúde da população;  

2) Fortalecer política de desenvolvimento de tecnologia, inovação tecnológica e ciência 
para inclusão de medicamentos, vacinas, insumos, materiais e equipamentos de modo 
a assegurar o atendimento adequado às necessidades da saúde do país. 
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ANEXO C - Carta ao Governador do Estado de Minas Gerais 

 

 Uberaba, 16 de setembro de 2015. 

Ao Governador do Estado de Minas Gerais 

Excelentíssimo Sr. Fernando Pimentel 

 

C/C  

Ao Prefeito de Uberaba  

Excelentíssimo Sr. Paulo Piau 

 

O Fórum Popular de Lutas Sociais de Uberaba, integrante da Frente Nacional Contra a 
Privatização da Saúde32, constituído por movimentos sociais, centros acadêmicos, instituições 
de ensino, sindicatos, entidades de categorias profissionais e conselhos de saúde vêm mostrar 
sua preocupação e discordância em relação à Lei Municipal 11.840/2013, que autoriza o 
Poder Executivo de Uberaba contratar Organização Social (OS) ou Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (Oscip) para fazer a administração e gestão de todas as atividades 
de Assistência à Saúde em Uberaba, inclusive do Hospital Regional e de duas Unidades de 
Pronto Atendimento.  

Expressamos nossa discordância com a Lei Municipal 11.840/2013, visto que esta Lei 
promove: 

1) A desresponsabilização do Estado na efetivação dos direitos sociais. A Constituição 
Federal assegura os direitos sociais como dever do Estado, o que impede o Estado de se 
desresponsabilizar da prestação destes serviços, não podendo repassá-los para entidades 
privadas. Além dos direitos garantidos no Art. 6º pela Constituição, ela estabelece, no Art. 
196, a saúde como “direito de todos e dever do Estado”. De acordo com o parágrafo 1º do 
artigo 199, a iniciativa privada somente pode participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
caráter complementar. A participação complementar da iniciativa privada no SUS não pode 
compreender atos de gestão e administração de unidades públicas ou quaisquer 
estabelecimentos de saúde com equipamentos, funcionários e recursos públicos. Assim, os 
serviços destas áreas não podem ser terceirizados para entidades privadas. 

2) A eliminação de concurso público para contratação de pessoal, abrindo um precedente 
para o clientelismo e meritocracia nesta contratação, suprimindo o caráter democrático do 
concurso público e a meritocracia. Bem como para a precarização do trabalho frente à 
flexibilização dos vínculos, além da rotatividade dos profissionais de saúde acarretando 
prejuízos à assistência ofertada aos usuários do SUS. 

                                                           
32 A Frente Nacional Contra Privatização A Frente Nacional contra a Privatização da Saúde é um movimento 
social composto por diversas entidades, movimentos sociais, fóruns de saúde, centrais sindicais, sindicatos, 
partidos políticos e projetos universitários que não concordam com os rumos que a política de saúde tem tomado, 
sentido contrário aos princípios da Reforma Sanitária, desse modo está sendo mobilizado lutas sociais com o 
objetivo de defender, fortalecer e lutar por um SUS 100% estatal, público, universal e de qualidade.  Ver blog: 
http://www.contraprivatizacao.com.br/  
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3) Desrespeita o controle social e restringe a participação social, uma vez que a Lei define 
a representação de apenas um conselheiro de saúde, retirando do Conselho Municipal de 
Saúde a responsabilidade na fiscalização das políticas de saúde.  

4) Desrespeita as deliberações das instâncias de controle social, como do Conselho 
Nacional de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde de Uberaba, bem como das deliberações 
das Conferências de Saúde, que são contrários à terceirização da gestão de serviços e de 
pessoal do setor saúde, a exemplo das Organizações Sociais (OS). 

5) A terceirização das atividades-fim do Estado como as relacionadas à Saúde, entre outras, 
é inconstitucional e ilegal. A Constituição e a legislação pertinente permitem que o Poder 
Público apenas contrate instituições privadas para prestar atividades-meio, como limpeza, 
vigilância, contabilidade, ou alguns determinados serviços técnico-especializados na área da 
saúde como a realização de exames médicos, consultas etc., com o caráter de 
complementaridade, conforme Art. 24 da 8.080/90; nesses casos, estará transferindo apenas a 
execução material de determinadas atividades e não a gestão, patrimônio, equipamentos e 
pessoal. 

 

6) A dispensa de licitação garantida às OSs para compra de material e cessão de prédios, 
a qual é ilegal e abre precedentes para o desvio do erário público, a exemplo do que já vem 
sendo investigado pelo Ministério Público nos Estados em que esse tipo de gestão já foi 
instalado. Suprime-se, dessa maneira, a função necessária e constitucional dos controles 
interno e externo, a cargo dos Tribunais de Contas para fiscalizar esses gastos, em última 
análise realizados através de crédito público “camuflado” em dinheiro privado.   

 

Consideramos ainda, que esta Lei é inconstitucional, uma vez que viola o princípio da 
Moralidade na Administração Pública, pois dispensa de licitação garantida às OSs para 
compra de material e cessão de prédios, abrindo precedentes para desvios do erário público, a 
exemplo do que já vem sendo investigado pelos Ministérios Públicos nos Estados em que esta 
Lei foi implantada, conforme escândalos divulgados em meios de comunicação. 

Além desta Lei se constituir em uma afronta direta aos direitos sociais e trabalhistas 
historicamente conquistados pelos trabalhadores. 

 

A partir do exposto, solicitamos ao Excelentíssimo Governador que: 

1) Atue no sentido de buscar o rompimento do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Uberaba e a Organização Social PRÓ-SAUDE, garantindo a retomada imediata da gestão 
das UPAS e do Hospital Regional pelo poder público municipal e estadual, e contra qualquer 
tentativa de privatização dos serviços públicos de saúde, em Uberaba e no estado de Minas 
Gerais. 

 

Além das questões que envolvem a saúde pública de Uberaba e do estado de Minas Gerais, o 
Fórum Popular de Lutas Sociais de Uberaba se coloca na defesa da seguinte pauta: 
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· Defesa incondicional do SUS público, 100% estatal, universal, de qualidade e sob a 

gestão direta do Estado e contra todas as formas de privatização e Parcerias Público 

Privadas; 

· Pelo fim dos subsídios públicos aos Planos Privados de Saúde; 

· Defesa de concursos públicos pelo RJU e da carreira pública de Estado para 

trabalhadores/as do SUS e contra todas as formas de precarização do trabalho; 

· Por reajustes salariais dignos e política de valorização do servidor, isonomia salarial, 

estabilidade no trabalho, e implantação de Planos de Cargos, Carreiras e Salários 

(PCCS) para o SUS; 

· Contra o PL “Agenda Brasil”; 

· Pela efetivação da Lei 12.317/2010, que garante uma jornada de trabalho de 30h 

semanais para os Assistentes Sociais; 

· Pela garantia da jornada de 30h semanais para todos os trabalhadores e trabalhadoras; 

· Pela inclusão do debate de gênero e orientação sexual no currículo escolar da rede 

pública de educação de Minas Gerais; 

· Contra o genocídio do povo indígena, especialmente a violência ocorrida contra a 

comunidade indígena, na cidade de Montes Claros; 

· Pela desmilitarização da PM de Minas Gerais, especialmente em repúdio aos casos 

ocorridos nos últimos tempos na cidade de Uberaba; 

· Pela real negociação com as ocupações urbanas do estado de Minas Gerais, de forma 

garantir moradia digna para a população. 

 

O Fórum Popular de Lutas Sociais se coloca ao lado de todas as demais lutas dos/as 

trabalhadores/as com vistas à superação da sociedade capitalista, o que pressupõe a 

defesa intransigente de uma sociedade justa, sem discriminação de gênero, etnia, raça, 

orientação sexual e sem divisão de classes sociais!    

 

 

 

Assina esta Carta, Fórum Popular de Lutas Sociais de Uberaba.  
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ANEXO D - Manifesto em Defesa do Hospital de Clínicas da UFTM 

MANIFESTO EM DEFESA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO COMO INSTITUIÇÃO DE ENSINO E DE 

SAÚDE PÚBLICA/ESTATAL SOB ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO 

DEFESA INCONDICIONAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PÚBLICO, 100% ESTATAL, 
UNIVERSAL E CONTRA TODAS AS FORMAS DE PRIVATIZAÇÃO!!!! 

As entidades e instituições abaixo relacionadas, aqui vêm manifestar a sua posição em defesa do 
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, como instituição de ensino e de 
saúde pública/estatal, sob administração direta do Estado, tendo em vista que a gestão dos Hospitais 
Universitários pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) representa um ataque 
frontal aos direitos sociais e trabalhistas garantidos pela Constituição Federal de 1988.  

 

Segundo o Conselho Federal de Serviço 
Social (2014) e a Frente Nacional Contra a 
Privatização da Saúde (2014), a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), 
criada para assumir a gestão e a gerência dos 
47 hospitais universitários (HU), representa 
uma séria ameaça à Educação e à Saúde 
públicas, já que propõe um modelo de gestão 
hospitalar que segue uma lógica mercantil, 
pois permite a exploração de atividade 
econômica nos HUs e acaba com o Regime 
Jurídico Único, pois os contratos dos/as 
empregados/as da empresa são regidos apenas 
pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). 

A Ebserh foi criada pela Lei nº 12.550, de 15 
de dezembro de 2011, mesmo após a 
realização da 14ª Conferência Nacional de 
Saúde em que foi deliberado: “Rejeitar a 
criação da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), impedindo a 
terceirização dos hospitais universitários e de 
ensino federais” (Relatório da 14ª CNS, 
Ministério da Saúde, 2012). 

De acordo com a Frente Nacional contra a 
Privatização da Saúde até o momento, dos 47 
hospitais universitários vinculados às 33 
universidades federais, 23 assinaram contrato 
com a Ebserh. A maioria desses contratos foi 
assinada por reitores/as das universidades, 

com explícita rejeição da comunidade 
universitária e sob pressão do governo 
federal, como ocorrido na UFTM, tendo em 
vista que a audiência e o plebiscito para 
consulta à comunidade foram realizados nos 
dias 20 de fevereiro e no dia 19 de abril de 
2013, respectivamente. O plebiscito  

 

totalizou 1291 votos (81,33%) contrários à 
adesão do Hospital de Clínicas à Ebserh.  No 
entanto, tais oitivas a comunidade foram 
inócuas, pois a adesão da UFTM à Ebserh 
feita por meio de ato de referendo do então 
Reitor Profº. Drº Virmondes Rodrigues Júnior 
no dia 17 de janeiro de 2013, ou seja, anterior 
às consultas a comunidade universitária. Cabe 
destacar que tal posicionamento fere artigos 
do Estatuto e do Regimento Geral da UFTM, 
na medida em que estes determinam que a 
decisão de mudanças na estrutura 
organizacional e relativas à aquisição ou à 
alienação de bens imóveis concernentes à 
Universidade cabe ao Conselho Universitário 
(CONSU). Um exemplo desse desrespeito 
pode ser visto no artigo Art. 194 § 2º do 
Regimento Geral da UFTM que determina 
que “a aquisição e a alienação de imóveis 
dependem de autorização do CONSU”. O que 
significa entender que a mudança de gestão 
do Hospital de Clínicas da UFTM para a 
Ebserh deveria ter sido uma decisão coletiva – 
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aprovada ou não pelo CONSU - e não uma 
decisão isolada do então Reitor, como foi o 
caso da UFTM.  

 
ARGUMENTOS CONTRÁRIOS À 

EBSERH 
 

FLEXIBILIZAÇÃO DOS VÍNCULOS DE 

TRABALHO E INEXISTÊNCIA DE CONCURSO 

PÚBLICO. 
 

Segundo a Frente Nacional Contra a 
Privatização (2014) a proposta apresentada 
pela Ebserh intensifica a lógica de 
precarização do trabalho no serviço público e 
na saúde, ao permitir contratar funcionários 
através da CLT por tempo determinado 
(contrato temporário de emprego), acaba com 
a estabilidade e implementa a lógica da 
rotatividade, típica do setor privado, 
comprometendo a continuidade e qualidade 
do atendimento em saúde. A gestão hospitalar 
pela Ebserh significa o oposto do que têm 
defendido e reivindicado os trabalhadores da 
saúde: no lugar do Concurso e Carreira 
Públicos teríamos o agravamento da 
precarização do trabalho. É inconstitucional e 
um ataque aos direitos trabalhistas duramente 
conquistados, pois desobedece a decisão 
liminar do Supremo Tribunal Federal (STF), 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
2.135/2007, que restabelece o Regime 
Jurídico Único (RJU) previsto no artigo 39 da 
Constituição Federal para contratação de 
pessoal na administração direta, autarquias e 
fundações mantidas com recursos do 
orçamento público que integram a 
administração indireta da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 

 
DESRESPEITA O CONTROLE SOCIAL E 

RESTRINGE A PARTICIPAÇÃO. 
 

O Conselho de Administração previsto no 
regimento da Ebserh define a representação 
de apenas um/a trabalhador/a, que não poderá 
participar das reuniões em que forem tratados 
temas como relações sindicais, remuneração, 
benefícios e vantagens [...] (art. 9º Reg. Int. 

Ebserh). A gestão da empresa está 
centralizada em Brasília (DF) (Portaria nº 
442/2012) e haverá apenas uma “estrutura de 
governança das Unidades Hospitalares 
administradas pela Ebserh”, constituída por 
um “Colegiado Executivo: Superintendente, 
Gerente de Atenção à Saúde, Gerente 
Administrativo e Gerente de Ensino e 
Pesquisa”. 

 

RISCO DE DILAPIDAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS 

DA UNIÃO AO TRANSFERI-LOS A UMA 

EMPRESA. 

A saúde e educação são bens públicos, que 
não podem e não devem se submeter aos 
interesses do mercado. A Ebserh nega esse 
princípio constitucional e abre espaço para 
mercantilização dos serviços de saúde 
prestados pelos HUs. O fato de se afirmar 
como empresa pública e prestar serviços para 
o SUS não resolve o problema, pois 
concretamente as possibilidades de “venda” 
de serviços pela Empresa são reais e estão 
postas na Lei. Inclusive, as atividades de 
pesquisa e ensino seguem podendo ser 
vendidas a entidades privadas por meio de 
“acordos e convênios que realizar com 
entidades nacionais e internacionais” (Lei nº 
12.550/2011, artigo 8º, Inciso II), sendo esta 
uma das fontes de recursos da Ebserh. 

 
 

DESRESPEITO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 

GARANTIDA NO ARTIGO 207 DA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988, PONDO EM RISCO O 

PRINCÍPIO DA INDISSOCIABILIDADE ENTRE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 
 

O Hospital Universitário, criado e mantido 
pelo Poder Público, é um estabelecimento 
oficial de ensino que, conforme princípio 
constante do art. 207 da Constituição Federal 
de 1988, integra, indissociavelmente, ensino, 
pesquisa e extensão. O que lhe dá a 
característica de Hospital Universitário é 
justamente o fato de estar integrado numa 
Universidade, uma instituição de ensino 
superior. A existência da Ebserh neste 
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contexto, infringi o principio da 
indissociabilidade de ensino pesquisa e 
extensão e compromete os mesmos que ficam 
a mercê do gerenciamento da nova empresa. 

 

Assinam este manifesto  

ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social) 

ANDES-SRL (REGIONAL LESTE)  

ANDES-SN  

Centro Acadêmico de Serviço Social da 
UFTM - XV de Maio   

Centro Acadêmico de Biologia da UFTM - 
Chico Mendes  

Centro Acadêmico de Psicologia da UFTM 

Centro Acadêmico de Terapia Ocupacional da 
UFTM 

Centro de Educação Profissional (CEFORES)  

Conselho Federal de Serviço Social (CFESS)  

Departamento de Serviço Social da UFTM 

Diretório Central dos Estudantes da UFTM 
(DCE) 

Diretório Acadêmico de Letras da UFTM - 
Campos de Carvalho 

Diretório Acadêmico do ICENE  

Domínio Público  

Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço 
Social (ENESSO) 

Federação de Sindicatos de Trabalhadores das 
Universidades Brasileiras/ 
(FASUBRA/Uberaba) 

Frente Nacional Contra Privatização da Saúde  

Instituto Caio Prado Júnior / Uberaba  

Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências 
Humanas e Sociais da UFTM (IELACHS) 

Levante Popular da Juventude (LEVANTE) 

Movimento dos Sem Terra (Nacional) 

Movimento dos Sem Terra (Triângulo 
Mineiro)  

Conselho Regional de Serviço Social de 
Minas Gerais (CRESS/MG)  

Sindicato dos Trabalhadores Técnico-
administrativos em Educação das Instituições 
Federais de Ensino Superior do Município de 
Uberaba (SINTMED) 

 

Referencias 

http://www.contraprivatizacao.com.br/2014/0
7/0950.html#more, acesso em 23/07/2014. 

http://www.cfess.org.br/arquivos/2014cfessm
anifesta-ebserh.pdf 
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ANEXO E -  Nota da Frente Nacional contra a Privatização 

 

 

 

 

FRENTE NACIONAL CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE 

Em defesa do caráter público e universal da saúde e contra o uso da saúde como 

mercadoria: rumo à internacionalização das lutas sociais! 

 

Em um contexto de crise estrutural do capital, em sua fase de financeirização, a saúde 

tem sido um espaço, cada vez maior, de interesse dos grandes grupos econômicos em busca 

de lucro. Os interesses do capital, corporificados no setor privado, têm avançado por dentro 

dos sistemas públicos de saúde em nível mundial e têm provocado sua devastação, ameaçando 

o caráter público e universal tão caro às lutas sociais empreendidas em cada país.  

O denominado Complexo Médico-Industrial e Financeiro da Saúde avança na América 

Latina, com a indústria farmacêutica e a indústria técnico-médica influenciando as políticas 

estatais de saúde, visando a acumulação de capital. Este avanço é comandado pelos 

organismos multilaterais, especialmente pelo Banco Mundial (BM), que recomenda uma 

política de saúde focalista, assistencial e privatista. O ordenamento das políticas de saúde é o 

fortalecimento do setor privado na oferta de serviços de saúde, quebram-se as fronteiras entre 

o público e o privado, a lógica de mercado penetra em todos os espaços públicos. Nesta 

direção, o Estado não deve mais responsabilizar-se pela execução direta das políticas de 

saúde, mas, apenas, coordená-las e financiá-las. Este é o arranjo necessário à expansão dos 

interesses do capital na área da saúde. A Cobertura Universal em Saúde, proposta conjunta da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e do BM, é expressão desses interesses. Essa converte 

o acesso universal que é direito social, em quantidade de serviços cobertos que podem ser 

ofertados pelo mercado. A nova universalidade posta é de uma cesta básica de serviços para a 

população pobre, ficando o acesso ao resto dos serviços pela via do mercado. A interferência 

do setor privado na saúde traz sérias consequências ao atendimento das necessidades em 

saúde das populações, e inviabiliza a saúde como um direito universal. 

Diante dessa realidade se faz ímpar a articulação em nível mundial dos movimentos 

sociais e sindicais que representam os interesses da classe trabalhadora em torno das 

resistências ao desmonte dos sistemas públicos de saúde e aos interesses devastadores do 
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capital nesta área. O V Seminário da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde – 

“Saúde, Crise do Capital e Lutas Sociais na América Latina”, tem como objetivo contribuir 

nessa articulação, especialmente na América Latina. 

 

Em defesa do caráter Público e Universal da Saúde no Brasil 

No Brasil, essa realidade tende a se agravar com a recente Lei nº13.097/201533 que 

permite a entrada de capitais estrangeiros na saúde. A expansão da entrada de capitais 

estrangeiros na assistência à saúde do Brasil é preocupante, no contexto em que há um 

progressivo alargamento do setor privado da saúde por dentro do SUS, ao tempo em que há 

uma crescente precarização dos seus serviços e um processo de desfinanciamento34, 

desvalorização dos seus trabalhadores, com a flexibilização dos vínculos trabalhistas e 

condições de trabalho aviltantes. 

O modelo de desenvolvimento econômico adotado pelo governo brasileiro constitui o 

centro destes problemas, privilegiando o pagamento de juros da dívida pública em detrimento 

das políticas sociais. 

 Neste contexto, três projetos disputam o setor saúde no país, com consequências 

diretas para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS): o projeto da Reforma Sanitária, 

herdeiro das propostas do movimento sanitário brasileiro da década de 1970, que defende a 

ampliação dos investimentos públicos para a expansão exclusiva do setor público estatal nos 

níveis federal, estadual e municipal, suplantando progressivamente a complementariedade do 

setor privado, garantindo acesso universal e irrestrito a toda a população aos serviços de 

saúde; o projeto da Reforma Sanitária Flexível, que se adequa ao contexto do sub 

financiamento da saúde, acreditando na otimização da gestão e na responsabilização dos 

profissionais de saúde para a efetivação do SUS “possível”, mesmo que isso envolva 

concessões que contrariam os interesses dos trabalhadores e o pleno usufruto do direito à 

saúde; e o projeto Privatista, que faz da mercantilização da vida, através da ampliação do 

setor privado na oferta de serviços de saúde, tanto no livre mercado quanto por dentro do 

SUS, a fonte de lucros de que se alimenta. 

Com o apoio dos governos que se sucedem desde a criação do SUS, o projeto 

Privatista vem se fortalecendo no Brasil, subordinando a saúde à lógica do capital. Este 

                                                           
33 A mudança constitucional promovida pelo artigo 141 dessa lei, permite que capitais estrangeiros, através de pessoas jurídicas, possam 
“instalar, operacionalizar ou explorar: hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica 
especializada”. 
34 O desfinanciamento do SUS, apesar de ser crônico, foi agravado recentemente pela Proposta de Emenda Constitucional nº 
358/2013, denominada PEC do Orçamento Impositivo, a qual projeta para o SUS um cenário de perda de R$ 10 bilhões, para 
2015. 
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processo tem se dado através da renúncia fiscal e do subsídio à expansão desordenada dos 

planos e seguros privados de saúde, tornando o Brasil o segundo mercado mundial de seguros 

privados, perdendo apenas para os Estados Unidos; pela isenção de impostos aos grandes 

hospitais privados, como o Sírio Libanês, Albert Einstein, entre outros; por desonerações 

fiscais para a importação e produção interna de equipamentos e insumos biomédicos, 

inclusive medicamentos; pela alocação progressiva de recursos públicos do SUS junto ao 

setor privado, através de convênios e contratos e pela adoção de mudanças de caráter 

privatizante no arcabouço jurídico institucional, criando condições para a atuação de “novos 

modelos de gestão” junto ao SUS. 

Esses novos “modelos de gestão” se expressam em distintas modalidades, com 

personalidade jurídica de direito privado como as Organizações Sociais (OSs), e as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), criadas pelo governo de 

FHC; e as Fundações Estatais de Direito Privado (FEDPs), proposta surgida durante o 

segundo governo Lula e já implantada, através de leis próprias, em diversos Estados e 

Municípios. No início do primeiro governo Dilma, houve a criação da Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (EBSERH), voltada para os Hospitais Universitários e demais hospitais 

sob responsabilidade federal, e que já começa a ser replicada em outras esferas, como é o caso 

do Rio de Janeiro com a “Rio Saúde”. No âmbito da saúde indígena, em 2014, houve a 

tentativa de criação do Instituto Nacional de Saúde Indígena – INSI, que toma como base o 

modelo de gestão do Serviço Social Autônomo da Rede Sarah 

Em todas estas modalidades de gestão aprofundam-se a precarização do trabalho e o 

desrespeito para com o controle social, constituindo-se formas mascaradas de privatização 

que ameaçam o direito à saúde, pois entregam a gestão das unidades de saúde, patrimônio, 

equipamentos, serviços, trabalhadores e recursos públicos para entidades de direito privado.  

Essas modalidades de mercantilização da saúde constituem um grave e intenso ataque contra 

o SUS, ameaçando o seu presente e inviabilizando o seu futuro. 

 Este é um cenário em que cada vez fica mais claro a transformação do SUS em um 

Sistema Nacional de Saúde totalmente dependente do setor privado, onde as áreas que 

interessam ao capital são entregues e seguem a lógica do mercado, auferindo lucros enormes 

aos grupos econômicos que fazem da doença um grande negócio, restringindo as ações 

públicas estatais a práticas de cuidados focalistas, revestidas de um assistencialismo de baixa 

qualidade, voltados a grupos e regiões menos favorecidas e sem a garantia de acesso a todos a 
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níveis de assistência, rebaixando a pauta da saúde a uma lógica que nega as determinações 

sociais do processo saúde doença.  

As iniciativas adotadas pelo governo Dilma, em resposta às manifestações de junho de 

2013, em nada mudaram este cenário. Exacerbando as contradições existentes, não 

produzindo as mudanças estruturais necessárias para reverter o sucateamento do SUS. 

Essas dificuldades e esse processo de efetiva destruição do Sistema Único de Saúde 

têm na fragilidade do controle social e no absoluto desrespeito às suas deliberações, um dos 

fatores determinantes.  

Todo este processo vem sendo objeto de discussões por parte de setores da sociedade 

que defendem uma saúde pública 100% estatal, de qualidade e com acesso universal. Neste 

sentido, a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde se constitui em um espaço 

importante de articulação entre diversas entidades e organizações, desempenhando um papel 

de denúncia e resistência aos ataques sofridos pelo SUS. A Frente se propõe a contribuir na 

construção de uma nova hegemonia, vinculada ao projeto da Reforma Sanitária com 

prospecção socialista. 

Face às questões apontadas, a Frente defende as seguintes bandeiras 

fundamentais para a viabilização da saúde pública e universal, e por melhores condições 

de vida: 

- Defesa incondicional do SUS público, 100% estatal, universal, de qualidade e sob a gestão 

direta do Estado e contra todas as formas de privatização e Parcerias Público Privadas; 

- Alcançar um mínimo de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a Saúde, garantindo 

o investimento público e o financiamento exclusivo da rede pública estatal de serviços de 

saúde, cumprindo o aprovado pela 14ª Conferência Nacional de Saúde; 

- Pelo fim dos subsídios públicos aos Planos Privados de Saúde; 

- Extinção da renúncia fiscal para pessoa jurídica que presta assistência médica a seus 

funcionários;. 

- Defesa da alteração da lógica contraproducente e mercantilista de financiamento por 

procedimento, priorizando a estruturação da atenção básica, sem que isso comprometa o 

financiamento dos demais níveis de atenção, substituindo paulatinamente a rede privada 

contratada pela rede pública devidamente ampliada e estruturada. 

- Respeito às deliberações das Conferências de Saúde nas três esferas de governo 

entendendo que esse é o espaço de efetiva manifestação e vocalização popular sobre suas 

reivindicações para a saúde; 
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- Efetivo controle social com autonomia e independência perante a gestão, e pela 

implementação das deliberações dos Conselhos de Saúde municipais, estaduais e nacional; 

- Pela eliminação do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal para despesa com pessoal na 

saúde; 

- Eliminação de todos os chamados “novos” Modelos de Gestão e pela revogação das Leis 

(federais, estaduais e municipais, conforme a situação) que deram origem às Organizações 

Sociais, às Fundações Estatais de Direito Privado, à Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares e suas subsidiarias e aquelas que permitem e/ou preveem as Parcerias Público-

Privadas; 

- Extinção dos subsídios públicos aos Planos Privados de Saúde; 

- Contra a entrada de capital estrangeiro nos serviços de assistência à saúde e pela 

revogação da Lei nº13.097/2015; 

 - Defesa de concursos públicos pelo RJU e da carreira pública de Estado para 

trabalhadores/as do SUS e contra todas as formas de precarização do trabalho; 

- Por reajustes salariais dignos e política de valorização do servidor, isonomia salarial, 

estabilidade no trabalho, e implantação de Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para 

o SUS em todos os seus níveis; 

- Mudança do modelo “médico assistencial privatista” centrado no atendimento individual 

e curativo, subordinado aos interesses lucrativos da indústria de medicamentos e 

equipamentos biomédicos; 

- Pela defesa da integralidade da assistência à saúde, através do fortalecimento da atenção 

básica com retaguarda na média e alta complexidade; 

- Defesa da implementação da Reforma Psiquiátrica, com ampliação e fortalecimento da 

rede de atenção psicossocial, contra as internações e recolhimentos forçados e a privatização 

dos recursos destinados à saúde mental, via ampliação das comunidades terapêuticas;  

- Apoio aos laboratórios estatais para pesquisa básica e produção de medicamentos; 

- Dispensação gratuita de medicamentos nas unidades públicas de saúde com efetiva e 

resolutiva atenção farmacêutica com profissionais devidamente qualificados; 

- Fim de subsídios e empréstimos a juros subsidiados as indústrias multinacionais de 

medicamentos; 

- Fim de isenções fiscais a importação de equipamentos para o setor privado de saúde; 

- Contra o uso dos agrotóxicos em consonância com a defesa da Campanha Permanente 

contra os Agrotóxicos e pela Vida, assim como pela preservação e uso racional dos recursos 
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provenientes da natureza e contra toda e qualquer forma de intervenção que agrida o meio 

ambiente, especialmente aquelas que perpetuam as desigualdades nos espaços urbanos e 

rurais e que atentam contra a saúde e a dignidade humana em seus aspectos sociais e culturais 

(desmatamentos para a expansão do agronegócio, consumo das reservas hídricas para fins de 

produção industrial e agrícola, utilização de sementes transgênicas, desapropriação e 

deslocamento de populações com vistas à execução dos mega empreendimentos, intervenções 

com fins de suprir as necessidades de infraestrutura do capital, especulação imobiliária, 

expulsão dos trabalhadores para as periferias das grandes cidades, manutenção do modelo de 

mobilidade urbana sem uma perspectiva coletiva); 

- Defesa da Seguridade Social possibilitando políticas sociais intersetoriais que assegurem os 

direitos relativos à saúde, previdência, assistência social, educação, trabalho e moradia;  

- Pela convocação da Conferência Nacional de Seguridade Social e recriação do Conselho 

Nacional de Seguridade Social. 

- Articular e apoiar as lutas vinculadas às condições concretas de saúde dos/as 

trabalhadores/as, como trabalho, educação, moradia, transporte, reforma agrária e 

urbana, entre outras. 

- Pela criação do Imposto sobre Grandes Fortunas, e aprofundamento dos mecanismos 

de tributação para a esfera financeira, mediante a criação de um Imposto Geral sobre a 

Movimentação Financeira (IGMF) e tributação das remessas de lucros e dividendos realizadas 

pelas empresas multinacionais, com destinação para a Seguridade Social. 

- Pelo fim da Desvinculação das Receitas da União (DRU); 

- Pela imediata Auditoria Cidadã da Dívida Pública, com repúdio e anulação desta dívida 

ilegítima e insustentável. 

- Criação de novos postos de trabalho, para combater o desemprego, com garantia de 

manutenção de todos os direitos;  

- Pelo salário mínimo do DIEESE; 

- Contra o PL 4.330 da terceirização e flexibilização do trabalho, que permite a 

terceirização inclusive da atividade-fim, rompendo todos os direitos dos trabalhadores 

brasileiros; 

- Em defesa de reformas radicais já: Reforma urbana e agrária; Reforma tributária 

progressiva, com manutenção do Orçamento da Seguridade Social e suas fontes específicas; 

Reforma política e do sistema financeiro; Desmilitarização das polícias; e Democratização das 

comunicações. 
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- Contra as relações sociais capitalistas que estão na raiz da determinação social da saúde e 

da doença e que reproduz as desigualdades sociais. Defesa de transformações sociais 

profundas tendo em vista a emancipação humana; 

- Defesa de sistemas de saúde públicos e universais, sob controle da classe trabalhadora. 

Os avanços do capital sobre os direitos dos trabalhadores não é uma exclusividade do 

Brasil, vem acontecendo em outros países, haja vista o desmonte dos sistemas de proteção 

social na Europa, como consequência das medidas de ajustes estruturais para o enfrentamento 

da crise do capital. Este momento exige a união de todos/as os/as trabalhadores/as rumo à 

internacionalização das lutas sociais contra a ofensiva do capital. 

A Frente Nacional contra a Privatização da Saúde se coloca ao lado de todas as 

demais lutas dos/as trabalhadores/as com vistas à superação da sociedade capitalista, o 

que pressupõe a defesa intransigente de uma sociedade justa, plena de vida, sem 

discriminação de gênero, etnia, raça, orientação sexual e sem divisão de classes sociais!    

O sangue latino continua a seguir e a se unir nas “veias abertas da América 

Latina” em torno de lutas anti-imperialistas e anticapitalistas! Saúde não se vende, se 

defende! 

 

Frente Nacional contra a privatização da Saúde 

Unifiquemos as nossas Lutas: Saúde não é Mercadoria! 

Março de 2015 

 

www.contraprivatizacao.com.br  

facebook.com/contraprivatizacao  

contraprivatizacao@gmail.com  

O povo unido 
É povo forte 

Não teme a luta  
Não teme a morte (bis) 

 
Avante companheiro 

Que essa luta  
É minha e sua  

Unidos venceremos  
E a luta continua 

 

  


